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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2020-CADMAL

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO a exoneração da senhora IVONETE SALETE JACQUES, 

matrícula 4442, DA FUNÇÃO DE Juíza de Paz do Município de Carlinda – 

Comarca de Alta Floresta / MT, por meio do Ato n. 202/2020-DRH, 

disponibilizado no DJE n. 10673 do dia 07/02/2020, publicado em 

10/02/2020; CONSIDERANDO que o cargo de 1º Suplente se encontra 

ocupado por Cézar Donizetti Luquine – Matrícula 13729, por meio do ATO 

DE NOMEAÇÃO N. 582/2007/CM - DJE 24/05/2007 e Termos de Posse 

Assinados em 02/10/2006 e 09/05/2007, tendo inclusive já substituído a 

titular em períodos de férias ;

 RESOLVE:

DECLARAR a vacância do cargo de Juiz de Paz do Município de 

Carlinda/MT, termo da comarca de Alta Floresta / MT, de acordo com o 

artigo 67-H da Lei estadual Complementar n. 617/2019;

NOMEAR o senhor CÉZAR DONIZETTI LUQUINE – Matrícula 13729 para 

exercer o cargo de Juiz de Paz “ad hoc” do Município de Carlinda/MT, 

termo da comarca de Alta Floresta / MT, em caráter de substituição e de 

forma precária, até ocorrer a eleição municipal e diplomação do eleito, nos 

termos da Lei Complementar n. 617/2019.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Gerência de 

Expediente.

 Alta Floresta-MT, 10 de Fevereiro de 2020.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001078-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ZENI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J.R DA SILVA - ME (REU)

JOSE ROBERIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - MT27731/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca dos embargos, no 

prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002308-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEILDA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

para intimar o Advogado da parte Autora, para que proceda à retirada da 

Certidão de Nascimento original, da autora, no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do Artigo 9.º da Lei Nº. 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-69.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PEREIRA DA ROCHA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

com a finalidade de intimar a Advogada da parte Autora acerca da 

Contestação (ID. 28882528) para, querendo, impugnar no prazo de quinze 

(15) dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do Artigo 9.º da Lei Nº. 

11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004517-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERCEDES MUNHOZ LICATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001615-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DOS SANTOS (REU)

MARIA RITA FELIX DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte requerida para que 

apresente sua impugnação à contestação da reconvenção, no prazo de 

15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003967-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CORTE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BRANDAO OAB - SP153097-O (ADVOGADO(A))

JULIA LUIZA BRANDAO OAB - SP405417 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNES FELICIA DE SOUZA (REQUERIDO)

MARCIONILO CORTE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MARIA INES DE SOUZA MAGNANI (HERDEIRO)

EDSON BATISTA CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARINALVA FELICIA DE SOUZA FRANCHINI (HERDEIRO)

DINALVA FELICIA DE SOUZA CORREIA (HERDEIRO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para providenciar 

junto ao inventariante, a assinatura do documento de ID 27472441, 

acostando nos autos o termo assinado, no prazo de 05(cinco)dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002209-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CENTURIAO DEDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL (REU)

TEODORO CHUPEL (REU)

JOSE MANUEL JUSTO MARCELINO (REU)

Outros Interessados:

Maria Leda Costa Neves (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Vanderlei Pianovsk (CONFINANTES)

Espólio de Sérgio Vicente (CONFINANTES)

Paulo Vicente Oliveira (CONFINANTES)

Vilma Vicente (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

G A R C I A  D E  F R E I T A S  B E Z E R R A  P R O C E S S O  n. 

1002209-28.2017.8.11.0007 Valor da causa: R$ 70.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ELENIR 

CENTURIAO DEDE Endereço: Rua dos Tucanos, 672, Lote 15/01 (esquina - 

meio lote), Araras, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE MANUEL JUSTO MARCELINO Endereço: MT 208, 

KM 05 - S/N NA ZONA RURAL, ALTA FLORESTA - MT Nome: TEODORO 

CHUPEL Endereço: SERGIO GLEVINSKI, 40, CENTRO, PAPANDUVA - SC - 

CEP: 89370-000 Nome: MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL 

CONFINANTES: 1) Vanderlei Pianovsk, 2) Vilma Vicente, Rua Tucanos, n. 

700, Bairro Setor Araras, Alta Floresta – MT; 3) Maria Leda Costa Neves, 

Rua das Andorinhas, 112, Bairro Setor Araras, Alta Floresta – MT; 4) 

Paulo Vicente Oliveira, que se encontra em lugar incerto e não sabido; 5) 

Espólio de Sergio Vicente, falecido, ex-morador do Lote 15/2, sito na Rua 

dos Tucanos, 672, Setor das Araras, Alta Floresta FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO CONFINANTE PAULO VICENTE OLIVEIRA, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: ELENIR 

CENTURIÃO DEDE propôs a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO em face de: JOSÉ MANUEL JUSTO MARCELINO e 

TEODORO CHUPEL pelas questões de fato e de direito que passa a dispor: 

1 - DOS FATOS.A Requerente Elenir Centurião Dede, residente e 

domiciliada no endereço citado no preâmbulo da presente, vem, a Ilustre 

presença deste douto Magistrado, questionar/requerer a propriedade do 

imóvel no qual se mantém, com sua família, desde o ano de 2005, ou seja, 

há mais de 12 anos naquele imóvel, de forma ininterrupta, donde detém a 

posse mansa e pacífica desde então, sem nenhum esbulho ou 

interrupção. Referido imóvel trata-se do lote urbano sito na Rua dos 

Tucanos, esquina com Rua das Andorinhas, quadra “D”, lote n. 15/1. Pois 

bem, Excelência, esmiuçando os fatos, cumpre destacar o seguinte: nos 

idos do ano de 2005, a Requerente, passando por dificuldades financeiras 

e sem ter um local para morar, soube da existência da casa construída 

sobre o lote descrito acima e tinha ciência que a casa estava em total 

situação de abandono. O local era abrigo de todo tipo de transeuntes, 

animais e bichos peçonhentos, tendo em vista que o matagal tomava conta 

do local, chegando a altura do teto. Era um total descaso e abandono. 

Ninguém ali morava ou tomava conta já há vários anos. Diante disso, a 

Requerente e seu marido à época, o Sr. João Sutero Dantas, adentraram 

ao imóvel e promoveram todos os tipos de reparos necessários, do teto ao 

chão. Eram telhas e janelas quebradas, portas e outros materiais com 

defeitos. Promoveram a pintura do imóvel, a retirada de entulhos e a poda 

do matagal que tomava conta para, enfim, conseguir colocar a casa em 

condições de uso Com o tempo, o casal separou-se, mas a Requerente se 

mantém no imóvel desde então, exercendo todos os direitos como se 

proprietária fosse, sem interrupções, esbulho ou reclamações por quem 

de direito. Inclusive, no início deste ano, a Requerente promoveu nova 

reforma na casa, com vista a manter o local salubre e agradável aos 

moradores, que são sua família, constituída da Requerente e suas netas 

(cujos documentos seguem anexos). Hodiernamente, cumpridas as 

condições da prescrição aquisitiva, tentouse por diversas vezes ver o 

direito da Requerente concretizado, sem êxito, eis que sequer sabe ao 

certo o paradeiro dos Requeridos. Resta claro, Excelência, que a posse 

direta (e sequer a indireta) não está mais sob o domínio dos Réus a mais 

de uma década, mais precisamente, a mais de 12 anos, o que pode ser 

comprovado pelos documentos anexos, especialmente as faturas de 

energia elétrica anexas, referente ao interregno do ano de 2005 a 2016. 

Desta feita, ante a preclara ocorrência da prescrição aquisitiva, na 

modalidade usucapião extraordinária e, ainda, ante a ausência de 

documentos que autorizem a transferência da propriedade, outra saída 

não resta à Requerente senão a presente ação para ver reconhecida a 

propriedade mediante a prescrição aquisitiva. Para tanto, apresenta nesta 

oportunidade as fotos do imóvel, com suas mais recentes reformas. 

Ainda, cumprindo com o necessário, apresenta-se nesta oportunidade a 

planta do imóvel, suas descrições e coordenadas, tudo assinado por 

engenheiro civil. Desta feita, Excelência, confiante no bom senso e no 

sentimento de Justiça que sempre emana das decisões de Vossa 

Excelência, recorre-se a este Douto Juízo para ver resguardado o direito 

da Requerente no que tange a lavratura da matrícula e registro do imóvel 

em favor da mesma, após o Reconhecimento da Usucapião Extraordinária, 

haja vista a posse mansa, pacífica e sucessiva por mais de 12 (doze) 

anos. DECISÃO: Vistos, etc. Preconiza o art. 256, do CPC, que a citação 

por edital deve ser precedida de todas as tentativas possíveis de 

localização do réu, inclusive mediante requisição do juízo. Neste sentido, 

procedi à busca de endereços do requerido através dos sistemas Infoseg 

e Siel e localize dois endereços nos quais a tentativa de citação foi 

infrutífera e outro que, nestes autos, não houve diligência. Consta sob ID 

22023632, diligência cumprida nos autos n. 1001048-12.2019.8.11.0007, 

na qual o requerido não foi localizado na MT 208, Km 05 - S/N na Zona 

Rural, mas não constou informações complementares, como, por exemplo, 

se esse havia se mudado, jamais ali residiu ou qualquer outra que 

justificasse entender que se encontra em local incerto e não sabido. 

Assim, por cautela, antes de apreciar o pedido de citação por edital, 

determino seja tentada a citação do réu, por oficial de justiça, no endereço 

acima apontado. Infrutífera a tentativa, voltem-me conclusos os autos. No 

que concerne à citação do confinante Paulo Vicente Oliveira, pela 

existência de milhares de homônimos e por falta de conhecimento de 

outros dados além de seu nome e endereço, inviável a requisição de 

informações de seu paradeiro, pelo que, considerando também a negativa 

de sua citação (ID 15600435), defiro o pedido de sua citação por edital. 

Não apresentada resposta no prazo legal, nomeio, desde já, a Defensoria 

Pública como curadora especial, devendo a entidade ser intimada. 

Altere-se o cadastro de Paulo Vicente Oliveira junto ao PJe, de modo a 

constar como confinante (ou réu), não como autor. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 
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Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MOACIR DE CASTILHO, digitei. Alta Floresta, 10 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005298-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 28830600; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000601-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912-O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre o pedido de designação de 

Audiência Conciliatória sob Id 28866975, prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000588-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAMOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

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

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

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

29002419, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001185-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D3 SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOEL QUINTELLA (EXECUTADO)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a Exceção de Pré-Executividade 

oposta sob Id 28939349, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001974-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR BELKIOR PASSARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca das Requisições de Pequeno Valor expedidas 

sob Id 29008046.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001168-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002067-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDE FABIANA CONDE COSTA (REQUERIDO)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003834-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BISPO LACERDA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

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

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1003834-63.2018.8.11.0007 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO 

(58) POLO ATIVO: Nome: ROSANGELA BISPO LACERDA Endereço: Rua 

Girassóis, 180, Jardim das Flores, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 POLO PASSIVO: Nome: PEDRO DOMINGOS Endereço: Rua 

Girassóis, 180, Jardim das Flores, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 O INTERDITANDO É INCAPAZ DE SE AUTODETERMINAR E 

EXERCER SOZINHO OS ATOS DA VIDA CIVIL. SENTENÇA: Vistos. 

ROSANGELA BISPO LACERDA propôs ação de Interdição contra PEDRO 

DOMINGOS, ambos devidamente qualificadas nos autos, alegando, em 

síntese, que o interditando apresenta quadro de doença mental em 

evolução – Esquizofrenia residual (CID F10 – 20.5), não possuindo, 

portanto, capacidade de reger os atos da vida civil. Requer ao final a 

procedência da presente ação, decretando-se a interdição do requerido e 

nomeação de curador. Com a inicial foram juntados documentos. Sob o ID 

16184375 fora nomeada a autora como curadora provisória do 

interditando. Certidão de citação do interditando na pessoa de sua 

sobrinha, a Sra. ROSANGELA BISPO LACERD, “pelo motivo de o mesmo 

ficar falando palavras desconexas e aparentemente não estava 

compreendendo a situação” (ID 16942532). Parecer Psicossocial carreado 

sob o ID 20168538, concluindo que o demandado “apresenta 

comprometimento psíquico grave e persistente ocasionado pelo 

diagnostico de esquizofrenia, tendo como grupo social apenas a família e 

os usuários do CAPS o qual realiza o tratamento Psicossocial. Observa 

-se que o requerido necessita de um curador para gerir seus atos cíveis e 

seus cuidados para a manutenção da vida como alimentação, 

administração de medicamentos, acompanhamento ao tratamento de sua 

saúde, bem como para manter seu quarto e pertences limpos e 

organizados. Referente a Sra. Rosangela observa -se que a mesma por 

prestar todos os cuidados ao tio não consegue exercer atividade laboral 

em período integral e diário, pois se compromete com a genitora em prestar 

os cuidados ao tio, tendo em vista que sua genitora não consegue fazê -lo 

por já prestar os cuidados a uma filha com o mesmo diagnóstico. A Sra. 

Rosangela é de baixa renda, a afirma que as vezes necessita do apoio 

financeiro da genitora e do tio para complementar sua renda. No momento 

foi possível analisar que a Sra. Rosangela Bispo Lacerda possui 

condições sociais para permanecer exercendo o papel de curadora do tio, 

bem como possui equilíbrio satisfatório das principais funções psíquicas”. 

Cerificado sob o Id 20764936 o decurso do prazo para apresentação de 

defesa pelo demandado. Sob o ID 21275071, nomeado curador especial 

ao demandado. O curador nomeado manifestou pela necessária e urgente 

procedência dos pedidos da inicial, confirmando-se a tutela antecipada 

concedida (ID 22139220). Sob o ID 23908458, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso manifestou favorável à nomeação de curador, 

conforme os termos do pedido inicial de nomeação de curador, vez que os 

direitos do interditando permanecerão resguardados. É o relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Sem maiores delongas, procede a pretensão da 

requerente no sentido de se decretar a interdição da requerida, senão 

vejamos. A deficiência mental do interditando restou devidamente 

demonstrada quando em sua entrevista, por ser evidente a deficiência 

mental, bem como, por meio do Parecer Psicossocial carreado sob o ID 

20168538, e ainda, por não ter este apresentado resposta (Id 20764936). 

Assim, restou devidamente comprovado nos autos ser o interditando 

portador de deficiência mental, o que, consequentemente, retira-lhe a 

capacidade de discernimento para a prática dos atos da vida civil, 

necessitando, para tanto, de pessoa devidamente habilitada. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 755, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a Ação de Interdição para decretar a interdição de PEDRO 

DOMINGOS, nomeando-lhe como curadora a requerente, ROSANGELA 

BISPO LACERDA. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

e honorários sucumbenciais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, CUMPRA-SE com o determinado no art. 755, § 3º, do 

CPC e art. 93, da Lei n.º 6.015/73. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta, MT, 18 de setembro de 2019 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 09 de Fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002752-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais 

sob Id 29035249, no prazo de 5 (cinco) dias, ao teor do Art. 465, §3º do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003032-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA GRAMA DOS SANTOS OAB - 022.353.651-24 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003032-31.2019.8.11.0007 Vistos. Em consonância 

com o parecer do nobre representante do Ministério Público, HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo celebrado entre 

as partes. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE Termo de Guarda compartilhada da 

menor ANA SOFIA DOS SANTOS PAIXÃO, em favor de seus genitores. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Uma vez que se trata de causa 

de natureza expressamente elencada no §2º, do art. 12, do CPC, não se 

aplica a ordem cronológica preferencial de julgamento ao presente feito. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC/2015, eis que defiro o beneficio da justiça gratuita. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Alta Floresta, MT, 5 de fevereiro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 9 de 673



2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001069-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MARIA DA SILVA OAB - 879.267.501-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRECO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001069-85.2019.8.11.0007 Vistos. Verifico que a 

parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu dever processual, 

em flagrante abandono da causa. ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando 

SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 

3º do art. 98 do CPC/2015. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 15 de janeiro de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003415-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000041-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMADEU RAMOS DE LEMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Comarca de Paranaíta MT (DEPRECANTE)

 

Considerando que ao ID 28882385 e ss. foi juntado apenas as custas de 

distribuição da carta precatória, IMPULSIONO o feito para INTIMAR a parte 

autora, na figura de seu patrono, para que proceda ao recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias, nos moldes elencados ao ID 

28618644.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004644-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004644-04.2019.8.11.0007 Vistos. 1) Tendo em 

vista tratar-se a presente ação de jurisdição voluntária, INDEFIRO o pedido 

sob o ID 26381291 (expedição de carta precatória para manifestação dos 

herdeiros para apresentarem renúncia à herança), sendo este, ônus da 

parte. 2) INTIME-SE a parte autora para, no prazo IMPRORROGÁVEL de 20 

(vinte) dias, manifestar seu interesse no levantamento proporcional 

(quota-parte) do valor apontado sob o ID 28573671 , ou, apresentar 

renúncia por instrumento público ou termo judicial, nos termos do art. 

1.806, do Cód. Civil, em relação à convivente do herdeiro falecido (IVAIR 

PEREIRA CAMARGO), e ainda, quanto aos demais herdeiros vivos, sob as 

penas da lei. 3) Com ou sem o aporte do determinado no item “2”, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 7 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LINALGE TIAGO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000459-54.2018.8.11.0007 Vistos. Ante o teor d a 

certidão retro, procedo a vinculação dos valores encontrados via sistema 

BACENJUD, para a conta judicial. Após, determino a expedição de alvará 

para a conta a ser indicada pela parte exequente. DEFIRO o pedido 

consistente na penhora e avaliação dos bens em nome da parte 

executada, até o montante suficiente para satisfazer a integralidade do 

débito, ressalvado os bens dispostos no artigo 833, do Código de 

Processo Civil. Positiva a penhora, nomeio a parte executada como 

depositária fiel dos bens encontrados e intimando-a da penhora e 

avaliação. Após, AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação de 

embargos e CERTIFIQUE-SE o necessário (interposição, ou não, e 

tempestividade). Havendo apresentação de embargos, ASSOCIE ao 

presente feito e venham-me CONCLUSOS para apreciação, já com 

CERTIDÃO acerca da tempestividade dos mesmos. Alta Floresta, MT, 22 

de janeiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-74.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARAUJO (EXECUTADO)

WILLIAN SEGOVIA - ME (EXECUTADO)

WILLIAN SEGOVIA (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002496-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA LONGHINI (EXEQUENTE)

RAFAEL LONGHINI CARLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 
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estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença sob Id 29043653; II) intimar a Parte Autora, na 

figura de seus Advogados, para manifestar-se sobre o excesso de 

execução apontado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 3707-31.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Tropical Pisos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Antonio Astolpho, Eliana Lopes Nahime 

Astolpho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Nahime Astolpho - 

OAB:12131-O

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, conforme pleiteado às 

fls. 567/571. RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de 

sentença, alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente 

Marcio Rode e executado Renato Antônio Astolpho e Eliana Lopes Nahime 

Astolpho, bem como seja certificado a existência de custas pendentes.

 2) Atualize-se o débito pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. 

Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125002 Nr: 2372-93.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Grecco, Edite Soares Grecco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:, ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA 

ARAUJO DA SILVA - OAB:8341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

 Vistos.

Os herdeiros habilitados nos autos, APARECIDO GRECO, IARA GRECCO 

PERES, ROBINSON GRECO, NILTON GRECCO, WILSON GRECCO, CARLOS 

GRECO, SILVIO ROBERTO GRECO, e MARIA APARECIDA GRECO CRUZ, 

constam com o estado civil de casado, porém ausente qualquer 

comprovação do estado civil destes.

Dessa feita, INTIMEM-SE os herdeiros supracitados, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos as certidões de casamento, documentos 

pessoais dos respectivos cônjuges, bem como certidão de dependentes 

do INSS.

CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136750 Nr: 1263-10.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Lopes Vendrametto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, conforme pleiteado às 

fls. 61/62.

 2) Atualize-se o débito pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. 

Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA CHAVES, 

Cpf: 71107037972, Rg: 49814160, solteiro(a), Telefone 3521-8443. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação 
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Fiduciária, movida por Banco Volkswagen S/A em face de Gustavo 

Henrique de Lima Chaves, que tem como objeto o veículo de marca 

Volkswagen, modelo 26.220 TB-IC 6X4 3E, de placa NJJ9927, cor NBranco 

Geada, ano 2009/2009, movido à diesel.

Despacho/Decisão: DEFIRO o pedido de fl. 125 e determino sua citação 

por edital, devendo ser observado fielmente o disposto no art. 257 do 

CPC.O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que 

em caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, 

CPC).Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta 

pela requerida citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, 

como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante 

a Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.Após, intime-se a parte credora para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE NESELLO 

BRICATTE BARROS, digitei.

Observações: Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Incidindo a revelia, será nomeado curador especial, nos termos do 

art. 72, II, CPC, na figura do Defensor Público.

Alta Floresta, 07 de fevereiro de 2020

Vinicius Augusto Jans Paiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65652 Nr: 5236-17.2009.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGFM, CBMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): André Roberto Mampumbu, Cpf: 

01251690602, Rg: 296120 ssp DF Filiação: Moises Mambi Mampumbu e 

Matilde Sungo, data de nascimento: 15/07/1969, brasileiro(a), natural de 

Cabindea - angola-, solteiro(a), professor, Endereço: Av. Ariosto da Riva 

N° 2.117, Apto. 04, Bairro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:559,84

Prazo para pagamento:5 dias

Pagamento sob pena de:o referido débito ser remetido ao Departamento de 

Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do 

nome do devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67440 Nr: 6521-45.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Vistos. Trata-se de Execução Fiscal relativa aos créditos originários da 

aplicação de multas administrativas pelo procon, promovido pela Fazenda 

Pública do Município de Alta Floresta em Face de Brasil Telecom S/A. (...) 

Vieram-me os autos conclusos. É o que cumpria relatar. Fundamento e 

decido. HOMOLOGO os cálculos de fls. 296/297 para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 176.679,37 (cento e 

setenta e seis reais, e seiscentos e setenta e nove reais, e trinta e sete 

centavos). Assim, tem-se que o credor deverá postular a habilitação de 

seu credito fixado nesse feito, junto ao Juízo da Recuperação Judicial, 

para fins de eventual concurso de preferência entre os créditos 

estabelecidos no art. 83, da Lei no 11.101/2005. Nesse sentido: (...) Dessa 

forma, determino a expedição de certidão em favor da parte exequente, no 

valor de R$ 176.679,37 (cento e setenta e seis reais, e seiscentos e 

setenta e nove reais, e trinta e sete centavos), para que essa postule sua 

HABILITAÇÃO junto ao Juízo da Recuperação Judicial. Intimem-se. 

Certificada a preclusão dessa decisão, expeça-se a certidão e intime-se a 

parte exequente para sua retirada em Cartório, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença extintiva do feito. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94097 Nr: 2313-47.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telson José Gomes e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, conforme pleiteado às 

fls. 172/173 c/c cálculo de fls. 175/176. RETIFIQUE-SE a autuação e 

distribuição para cumprimento de sentença, alterando o polo da demanda, 

parar figurar como exequente Sementes Selegrãos Ltda e executado 

Telson José Gomes & Cia Ltda, bem como seja certificado a existência de 

custas pendentes.

 2) Atualize-se o débito pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. 

Após, INTIME-SE a parte executada, por edital, para no prazo de 15 dias, 

quitar o débito, consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento de sentença e 

nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de 

pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os 

honorários previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95267 Nr: 3604-82.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debortolli e Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Cardi Filho - OAB:3.584-A, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de execução proposta pelo Banco ITAÚ UNIBANCO S/A 

em face de Debortolli e Rodrigues Ltda.

Entre um ato e outro, a parte exequente peticionou nos autos (fl. 62), 
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pugnando pela homologação da desistência da ação, e consequente 

extinção.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

Isento de honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 9130 Nr: 4152-88.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mailon Nogueira da Silva, Maicon Nogueira da Silva, 

Misael Francisco da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luisa Nogueira da Silva, Transportes 

Satélite Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT/10.110, 

Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT, Larissa 

Fernanda Dias - OAB:MT/16.273

 Vistos.

Diante da inércia da executada em constituir patrono nos autos, conforme 

certidão de fl. 546, decreto-lhe a REVELIA. Dessa forma, doravante, não 

mais haverá a necessidade de sua intimação para os atos processuais.

Ademais, considerando-se a impossibilidade de habilitação do crédito dos 

exequentes no Juízo Trabalhista, conforme decisão de fl. 543, bem como 

diante de sua inércia em indicarem bens da devedora passíveis de 

penhora (fl. 546) e considerando-se que o presente feito tramita há mais 

de 15 (quinze) anos, determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, onde permanecerão pelo período de 

01 (um) ano ou prévia manifestação da parte interessada. Após, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º do artigo 

921 do NCPC, sendo que os autos permanecerão no arquivo, até sua 

fluência integral.

Após a manifestação da parte exequente ou certificado o decurso do 

prazo prescricional, conclusos para análise.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 21709 Nr: 74-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Reis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos. (...) Assim, diante de inércia da Exequente, por longo período, isto 

é, quase 15 (quinze) anos, em impugnar a comprovação de pagamento 

das parcelas juntadas aos autos ou indicar valor remanescente do débito, 

não se justifica a permanência da tramitação do feito.Isto posto, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Inexistentes custas processuais, sendo incabível a fixação de 

verba honorária, diante do acordo entabulado entre as 

partes.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e 

anotações de estilo. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 24653 Nr: 2350-55.2003.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Reis de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 Decido.Compulsando os autos, vejo que houve o efetivo pagamento do 

débito sob execução, conforme expresso às fls. 36/42 c/c extrato de fl. 

65.Com efeito, diante do lapso temporal de quase 15 (quinze) anos, 

contados da celebração do parcelamento do débito e seu pagamento, a 

Fazenda Pública Embargada em momento algum impugnou a existência 

desse acordo ou o pagamento das parcelas juntadas aos autos; tão 

somente, de forma lacônica, pugnou, por diversas vezes, pela suspensão 

do feito, para que a finalizasse o processo de compensação.Assim, diante 

de inércia da Embargada, por longo período, isto é, quase 15 (quinze) 

anos, em impugnar a comprovação de pagamento das parcelas juntadas 

aos autos ou indicar valor remanescente do débito, não se justifica a 

permanência da tramitação do feito.Isto posto, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas processuais já pagas, 

sendo incabível a fixação de verba honorária, diante do acordo entabulado 

entre as partes.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na 

distribuição e anotações de estilo. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103624 Nr: 5350-48.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Microsoft Mobile Tecnologia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP 131.600

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, quanto aos 

honorários sucumbenciais, cujo regular andamento foi determinado à fl. 

36.

Apresentada impugnação às fls. 51/53 c/c cálculo de fl.54, onde o 

Município executado indica como devido o valor de R$ 1.099,38 (um mil e 

noventa e nove reais com trinta e oito centavos).

Oportunizada a manifestação à parte credora, esta o fez à fl. 57.

É o que cumpria relatar. DECIDO.

O pedido da parte executada/impugnante procede.

Com efeito, devem ser excluídos os juros moratórios da base de cálculo 

para a fixação do quantum debeatur, nos termos da Sumula 14 do STJ.

No mais, quanto à correção monetária, cabível a incidência do Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em consonância com a 

Lei n. 11.960/2009 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de fl.53 e fixo em R$ 1.099,38 (um mil e 

noventa e nove reais com trinta e oito centavos) o valor devido ao 

causídico exequente.

Intimem-se.

Certificada a preclusão, expeça-se o pertinente RPV.

Após o pagamento e a expedição do pertinente Alvará Judicial, conforme 

dados bancários de fl. 57, voltem-me conclusos para liberação da verba 

honorária e prolação de sentença extintiva do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111852 Nr: 374-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Luiz Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de expedição de ofício a Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
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Suplementar e Capitalização – Cnseg, com o fito de verificar a existência 

de valores em nome da parte executada.

 De antemão, verifica-se que a (im) penhorabilidade dos valores 

depositados em empresas de previdência privada, será aferida por esta 

magistrada, em conjunto com as provas dos autos, verificando ou não seu 

caráter alimentar.

 Nesse sentido:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA NA CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – 

PENHORA DE COTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 789, 833 e 835 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. “A imPENHORAbilidade dos valores depositados em fundo 

de PREVIDÊNCIA PRIVADA complementar deve ser aferida pelo Juiz 

casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a 

necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e 

de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do 

art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 

18/04/2018)”É possível a PENHORA de quotas da sociedade empresarial, 

pois estas não estão incluídas no rol do art. 833 do CPC.(N.U 

1003094-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157801 Nr: 4942-81.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá Ltda - Matriz, Oxigenio Cuiabá Ltda - 

Multifix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA LAÍS 

PACHECO GABRIEL, para devolução dos autos nº 

4942-81.2017.811.0007, Protocolo 157801, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 1020-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Placido Ribeiro & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabur Pneus S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Tsukassa de 

Maeda - OAB:20.912/PR

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre o Ofício encartado às Fls. 450/451, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

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

Processo Número: 1003591-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOZA DE SENA OAB - 100.291.949-54 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. B. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 30 

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

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1003591-56.2017.8.11.0007 

Valor da causa: R$ 6.600,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ELIANE BARBOZA DE 

SENA Endereço: Rua Orlandia, 490, Vila Nova, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: DOUGLAS JUNIOR BATISTA 

FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que fixou os alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, valor que deverá ser 

colocado à disposição da genitora do menor até o dia 10 (dez) de cada 

mês, devidos a partir de sua intimação. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Alimentos, proposta por E. H. D. S. B. representado por Eliana 

Barbosa da Sena, onde pleiteia o recebimento de alimentos. DESPACHO/ 

DECISÃO: " Vistos. RECEBO a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

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

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

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

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. Haja vista que o Novo Código de 

Processo Civil revogou tão somente os arts. 16 a 18 da Lei 5.478/68, que 

tratavam da execução de alimentos, por certo que o art. 4º da Lei de 

Alimentos permanece em vigor. Assim, por imposição legal e por haver 

expressa menção da necessidade do menor no recebimento dos 

alimentos, FIXO os alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, a ser colocado à disposição da genitora do 

menor até o dia 10 (dez) de cada mês, devidos a partir da intimação da 

presente decisão. Em análise sistemática da nova ordem processual 

imposta pelo vigor da NCPC, em especial quanto ao disposto no § único do 

art. 693, no caput do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do 

rito especial previsto na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento 

Comum. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de abril 

de 2018, às 13h40min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta Comarca, oportunidade 

em que “todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução 

consensual da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência 

“poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para 

viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC). Cite-se o requerido e 

intime-se a requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. O mandado direcionado ao Requerido deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que determinado no §1º do art. 

695, do CPC. Consigne-se nos mandados destinados à Requerente e ao 

Requerido que o não comparecimento injustificado será considerado como 

ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% 

(dois por cento) do valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a 

peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 25 de janeiro de 2018. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

TANIA DOS SANTOS LIMA, digitei. Alta Floresta/MT, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000485-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000485-81.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

declaratória com obrigação de fazer cumulada com indenização por dano 

moral e dano material com pedido de tutela antecipada por FLAVIO 

RIBEIRO DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que 

pede, liminarmente, a declaração de nulidade do ato de exoneração e a 

reintegração de posse, e, subsidiariamente, a reintegração ao cargo. Com 

a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE. É o relatório. DECIDO. 

Pois bem. Sem delongas desnecessárias, INDEFIRO o pedido da parte 

autora para concessão de tutela de urgência para declarar a nulidade do 

ato de exoneração e a reintegração de posse do demandante, e, 

subsidiariamente, a reintegração ao cargo, vez que encontra-se ausente 

um dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela, 

estabelecido no art. 300, do CPC, qual seja, a probabilidade do direito, vez 

que as provas constantes dos autos, até o momento, não se fazem 

suficientes à sua verificação. Ainda, vislumbra-se que, o pleito de tutela 

de urgência de natureza antecipada esbarra no pressuposto negativo da 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, este esculpido no § 3º, do art. 

300, do CPC, o que impede o seu deferimento. Senão vejamos: “§ 3º A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Por outro lado, 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública é parte 

não impeça a realização de acordos judiciais, não há uma 

discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer tais 

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

presente feito seria passível de transação judicial. Assim, designar 

audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, 

levando em consideração o objeto da causa somente contribuirá para o 

indesejável prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto 

ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de 

conciliação e mediação. Diante de tais considerações, DEIXO de designar 

audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer 

momento, caso as partes manifestem interesse em se comporem. CITE-SE 

o requerido, na pessoa de seu representante legal, consignando o prazo 

de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos termos do artigo 183 e, 

ainda, com a advertência do artigo 344, todos do Código de Processo Civil. 

Após o decurso do prazo para apresentação da contestação, com ou sem 

a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da 

tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a 

parte autora para impugná-la, no prazo de quinze (15) dias. Após, 

façam-se os autos conclusos. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 10 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000492-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANISLAU PAULO MAICHAK (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000492-73.2020.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos preconizados no art. 3º, § 12º, do DL n. 

911/69, tais como cópia da petição inicial e decisão que deferiu a medida 

liminar, DETERMINO seja EXPEDIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

do bem apontado sob o ID 29015606, que deverá ser depositado em favor 

da pessoa indicada pela parte autora, consignando a possibilidade de 

arrombamento de portas/portões e cadeados, se necessário for, podendo 

o Sr. Oficial de Justiça requisitar reforço policial para cumprimento do 

mandado. Ressalto que, os atos de intimação e citação deverão ser 

praticados na ação de busca e apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, 

do DL n. 911/69 confere a este Juízo autorização apenas para realização 

da apreensão do bem. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 10 de 

fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000494-43.2020.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória (determinar a suspensão de 

descontos realizados pela requerida no benefício nº 140.660.966-5, de 

titularidade da requerente, referente ao contrato nº 331836114-8, até a 

resolução da lide), não havendo por isto os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do CPC). Assim sendo, 

INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. Ainda, tem-se que além dos requisitos legais para o 

exercício do poder geral de cautela (periculum in mora e fumus boni iures), 

outro requisito deve ser observado: o da necessidade. Segundo 

Alexandre Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2008, vol. III, p. 48, “trata-se, aliás, de limite 

inerente à própria ideia de tutela jurisdicional que só pode ser prestada 

quando se fizer necessária. Não sendo a medida cautelar necessária, não 

deve ela ser deferida.” Ainda nesta linha, leciona o doutrinador Theodoro 

Júnior: “A primeira e mais evidente limitação do arbítrio do juiz, em matéria 

de poder cautelar, localiza-se no requisito da necessidade, pois só a 

medida realmente “necessária”, dentro dos objetivos próprios da tutela 

cautelar, é que deve ser deferida. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso 

de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 2 v., p. 521). 

Feitas tais considerações, diante do indeferimento da liminar para 

suspender os descontos ora questionados, INDEFIRO o pedido liminar para 

determinar a abstenção do requerido em inserir o nome da requerente no 

serviço de proteção ao crédito, vez que trata-se de empréstimo 

consignado, conforme informado pela autora em sua exordial, o que, por 

correlação lógica, retira a necessidade do comando judicial. 4) Nos termos 

do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 29.04.2020, às 14h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. 5) CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado, para comparecimento à 
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solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), 

devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar 

se dará nos termos do art. 335, I e II, e que os fatos aduzidos na inicial e 

não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CONSIGNE-SE no mandado, 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. CONSIGNE-SE 

ainda, no ato citatório, a possibilidade de inversão do ônus da prova, em 

conformidade ao artigo 6º, inciso VIII, do CDC, vez que tal requerimento foi 

postulado pela parte autora na inicial, devendo ser objeto de análise no 

saneamento do feito. 6) Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, 

que em caso de apresentação de contestação, o requerido deverá 

JUNTAR aos autos cópia do contrato ao qual se refere a dívida, sob as 

penas do art. 400 do CPC. 7) INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15, ou, 

pessoalmente, se assistida pela Defensoria Pública. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 10 de fevereiro de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002342-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BUENO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002342-36.2018.8.11.0007. Vistos. 

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença sob o ID 28785002. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda. Nos termos do art. 535 do CPC/15, 

INTIME-SE por remessa dos autos, o representante da Autarquia para, no 

prazo de 30 (trinta) dias impugnar a execução. CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-75.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000466-75.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Código de 

Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

26.08.2020, às 15h40min, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

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

e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

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

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

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

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Juntamente com 

o mandado de intimação, conste a advertência para que o médico 

nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria 

desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

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

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). No ponto, ante a 

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

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

400,00 (quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução 

nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere 

e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

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

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada dos laudos, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perita da referida requisição. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 7 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000184-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE TERESINHA DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000184-37.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

visando o restabelecimento de beneficio previdenciário (auxílio doença c/c 

pedido de conversão em aposentadoria por invalidez com antecipação de 

tutela) ajuizada por CLEIDE TERESINHA DE CARLI em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados na 

petição inicial. Visa a autora a concessão de tutela antecipada, a fim de 

determinar a implantação imediata do beneficio de aposentadoria por 

invalidez e/ou o restabelecimento provisório do benefício auxílio-doença. 

No mérito, requer a conversão do beneficio de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez. Acostou ao feito diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Sob a égide do 

atual Código de Processo Civil, nos termos do artigo 300, são requisitos 

para a concessão da tutela de urgência pleiteada: a) a probabilidade do 

direito; b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos acima elencados, 

de modo a justificar a concessão da medida pleiteada. A probabilidade do 

direito invocado encontra-se expressa nos relatórios médicos acostados 

à inicial. Isto porque, o Médico, Dr. Gustavo A. R. Passos, destaca que a 

parte autora encontra-se em pós operatório tardio de aneurisma cerebral 

habitual e não tem condições de exercer suas atividades laborais, Id. n. 

28175537 - Pág. 7. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito 

invocado, ante a enfermidade acima mencionada. Ademais, verifica-se 

que fora concedido o beneficio de auxilio doença cf. observa-se através 

do documento anexado ao ID 28175527. Doutro lado, considerando-se o 

caráter alimentar do benefício pleiteado, encontra-se igualmente 

preenchido o requisito da urgência/perigo de dano, caso somente ao final 

do feito seja apreciado o pedido. ISTO POSTO, nos moldes e razões acima 

elencados, com base no artigo 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, 

em favor da autora para a o restabelecimento do benefício auxílio-doença, 

no montante de 91% do salário de contribuição, devendo a medida ser 

implantada no máximo em 30 (trinta) dias pelo requerido, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), à título de 

astreintes. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. In casu, através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial a Dra. 

Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica 

na parte autora, no dia 26.08.2020, às 16h20min, no prédio deste Fórum 

(sala de fisioterapia), para realizar a perícia médica na parte autora, razão 

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

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

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

do CPC), ante a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos 

para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído. INTIME-SE o Sr. 

Perito da nomeação para designar dia, horário e local para a realização da 

perícia médica, devendo este informar à Secretaria da Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados para 

comparecimento ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, 

conste a advertência para que o médico nomeado compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

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

INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear 

assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade 

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

efeitos colaterais? Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte 

autora exerça alguma atividade braçal? Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

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

juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, 

devendo constar as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo 

para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

silêncio importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo 

Sistema, caso não tenha sido realizado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 21 de janeiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000472-82.2020.8.11.0007 Vistos. 1) Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a sua 

profissão, bem como junte aos autos o comprovante de endereço 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Ainda, em igual prazo, 

comprove a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. 3) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 7 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 
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DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003944-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELINA MOREIRA BESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003944-28.2019.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, portanto, em complementação à decisão anterior e considerando a 

média complexidade da causa e o tempo necessário para realização do 

exame, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

serem suportados pelo requerido - diante da justiça gratuita concedida à 

parte autora - e depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no artigo 95, do CPC. No mais, cumpra-se cf. decisão 

retro. Alta Floresta, MT, 7 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002722-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UATILA CARNEIRO DA FROTA (EXECUTADO)

U. CARNEIRO DA FROTA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002722-25.2019.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do 

endereço atual da parte executada (CNPJ:19.907.323/0001-91 e CPF: 

031.410.171-31) , conforme extrato em anexo. Caso reste frutífera a 

consulta do endereço, cumpra-se a decisão inicial. De outro lado, caso 

reste infrutífera a consulta do endereço da parte executada, intime-se a 

parte exequente para manifestar, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Alta Floresta, MT, 18 de dezembro de 

2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000483-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO PEREIRA LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000483-14.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no 

art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

25.08.2020, às 14h20min, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

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

e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

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

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

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

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Juntamente com 

o mandado de intimação, conste a advertência para que o médico 

nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria 

desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

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

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). No ponto, ante a 

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

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

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

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

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

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

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perito da referida requisição. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 10 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000109-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA RAMOS UCHOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000109-95.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no 

art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

25.08.2020, às 14h00min, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

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

e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

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

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

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

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Juntamente com 

o mandado de intimação, conste a advertência para que o médico 

nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria 

desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

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

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). No ponto, ante a 

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

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

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

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

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

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

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perito da referida requisição. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 7 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DE JESUS JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000484-96.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ROQUE DE 

JESUS JARDIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEANE MARA MORAES 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

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

78587-000 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000535-44.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TATIANE 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. 

Tendo em vista o teor da certidão de Id nº 27702149 e, em atenção aos 

princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, notadamente o da 

autocomposição, determino a designação de nova data para realização de 

audiência de conciliação, dando-se regular prosseguimento no feito. 

Intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá 
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resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intime-se a 

parte autora, consignando que a ausência injustificada ao ato ensejará na 

extinção do processo e condenação ao pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA VIEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002485-88.2019.8.11.0007 REQUERENTE: M. J. V. B. 

CASADO - ME REQUERIDO: SANDRA REGINA VIEIRA DA COSTA Vistos. 

Analisando os autos, constato que o credor postula pela suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Posto isso, DEFIRO o pedido do 

autor conforme consta no petitório ID n° 28740010 Decorrido o prazo de 

suspensão processual, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002980-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ARJONAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da juntada do ID – 28995974, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDZON LUIZ LACERDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000502-20.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:EDZON LUIZ 

LACERDA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002337-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUETILA TAMARA SOARES TOMKIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002337-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: QUETILA 

TAMARA SOARES TOMKIEL EXECUTADO: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Vistos. Tendo em vista 

que o processo em trâmite perante os Juizados Especiais orienta-se pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, 

conforme disciplina o art. 2° da Lei n° 9.099/95, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto à 

contraproposta apresentada pela exequente no Id. 27979091. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010617-54.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARVALHO DINIZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010617-54.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALTER 

STAVARENGO EXECUTADO: EMERSON CARVALHO DINIZ Vistos. DEFIRO 

a penhora do bem imóvel requerida pelo credor no ID nº 18762033. Assim, 

LAVRE-SE termo de penhora nos próprios autos, constituindo-se o 

executado depositário fiel do bem, nos moldes do artigo 838 do CPC. 

EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Santo André/SP, objetivando a 

avaliação do imóvel objeto de penhora e, em seguida, INTIMEM-SE as 

partes da avaliação judicial. INTIME-SE o credor hipotecário indicado na 

matrícula do imóvel sobre a penhora efetivada nestes autos, nos termos 

do art. 799, I, do CPC. Efetuada a penhora, INTIME-SE credor para, em 10 

(dez) dias, promover a averbação da penhora perante o registro imobiliário 

competente (art. 844, CPC), juntando cópia da matrícula nestes autos 

virtuais com a devida averbação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 24 de junho de 2019. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GROCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 27391924, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 07822, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da parte 

recorrida, do inteiro teor do recurso apresentado, bem como, para 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004183-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S A A BRAZ DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE CAVALCANTE ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S. A. (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

26528928, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 27478897, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 07821, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002553-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA IAKESTEST MATHEUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JORGE RODRIGUES OAB - PR30490 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 28430353, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MATEUS TOGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000511-79.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DIEGO MATEUS 

TOGNI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78587-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RIGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 19 de 

Setembro de 2019, às 14h20min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RIGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

28916137, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE SOARES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000515-19.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:EDIVANETE 

SOARES DE SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004219-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS MARTINS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004219-11.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIO VINICIUS 

MARTINS EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Consigno que, interpostos embargos/impugnação ao 

cumprimento de sentença e julgados improcedentes, o devedor arcará 

com as custas processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e 

do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Caso o credor não tenha advogado/defensor público constituído 

nos autos, remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração do 

cálculo atualizado do débito, incluída a multa mencionada no parágrafo 

anterior. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010965-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON TRAMONTIN FRASSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

27157471, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004422-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAPARE & DAPARE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PIRELLI PNEUS LTDA. (REQUERIDO)

PNEUS VIA NOBRE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004422-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DAPARE & 

DAPARE LTDA - EPP REQUERIDO: PNEUS VIA NOBRE LTDA, PIRELLI 

PNEUS LTDA. Vistos. Dispensado o relatório. Pronto para julgamento 

antecipado. Ambas as requeridas alegam a incompetência do Juizado 

Especial para a demanda, pois a causa seria complexa e dependeria de 

perícia nos pneus adquiridos pelo autor. Contudo, rejeito a preliminar, visto 

que nos autos estão presentes todos os elementos necessários para 

julgamento da lide, sem delongar a solução da controvérsia. A segunda 

reclamada argui preliminar de inépcia e ilegitimidade passiva, visto que o 

produto adquirido não é produzido por ela, afirmação que não deve 

prosperar, visto que a empresa reclamada emitiu até mesmo laudo pericial 

do produto em questão, demonstrando que o produto é sim produzido por 

ela. Já a primeira demandada arguiu ilegitimidade passiva por ser somente 

o revendedor do produto e não a fabricando, no entanto, o CDC compara 

todos os envolvidos na cadeia de produção e distribuição com a mesma 

responsabilidade perante o consumidor, portanto não acolho a preliminar 

aventada. No mérito aduz o autor que no dia 22/09/2018 adquiriu dois 

pneus junto a 1ª reclamada, fabricados pela 2ª, os quais apresentam vício 

oculto após 50 km de rodagem, que após adquiriu mais 2 pneus nas 

mesma condições que apresentaram os mesmo defeitos, que em contato 

com a revendedora, que informou que encaminharia o produto para 

perícia, tendo emitido a solicitação de exame aos 02/10/2018. Contudo, 

sustenta o autor que a requerida exigiu a assinatura de documento por 

meio do qual o autor assumiria a culpa em relação ao defeito dos produtos, 

tendo proposto a presente ação visando a reparação pelo dano material 

suportado. Por seu turno, as requeridas afirmam que o problema se deu 

por culpa exclusiva do autor, afirmando que realizou perícia no produto e 

constatou a inexistência de defeito de fabricação. No caso, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor bem como do fabricante por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõem os artigos 12 e 14, § 

3º, ambos do CDC. Cinge-se dos autos que a defesa das demandadas se 

consubstancia em exame técnico realizado pela fabricante. Vê-se que o 

documento encartado ao ID n. 18187828 fora emitido de forma unilateral 

pela fabricante, sem identificação ou fotografias dos produtos de fato 

adquiridos pelo autor, e sequer indica o responsável técnico por sua 

emissão, havendo apenas uma assinatura em forma de rubrica e 

eletrônica. Nessa senda, tenho que as requeridas não se desincumbiram 

do ônus probatório que lhes recai, mormente no que atine a comprovação 

de mau uso do produto pelo consumidor, a demonstrar sua culpa 

exclusiva. Sobre o assunto, são os entendimentos jurisprudenciais: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CORTADOR 

DE GRAMA. QUEBRA DO EIXO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO 

DE MAU USO QUE DEVE SER COMPROVADA PELA RECORRENTE. LAUDO 

TÉCNICO PRODUZIDO PELA PRÓPRIA PARTE QUE NÃO É MEIO IDÔNEO DE 

PROVA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DAS RÉS EM RESTITUIR A 

QUANTIA PAGA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. A 

preliminar de complexidade da causa vai afastada porque a prova coligida 

é suficiente para o julgamento da lide. No mérito, a alegação de mau uso 

do cortador de grama, que teria sido utilizado em pedras ou madeiras, 

causando a quebra do eixo/virabrequim, não foi comprovada pela 

recorrente, a quem incumbia tal prova, pois de quem partiu a alegação de 

mau uso. O laudo técnico efetuado pela própria parte recorrente não pode 

ser aceito como meio idôneo de prova, visto que de produção unilateral da 

parte. Havendo vício do produto e não sendo esse sanado pelos 

fornecedores, devem esses ressarcir o valor pago pelo autor pelo 

equipamento. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005654678, 

Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 31/10/2016). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

VÍCIO DE PRODUTO. PNEU NOVO. REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

AUSÊNCIA DE CONSERTO. APLICAÇÃO DO ART. 18, §1º, I, DO CDC. 

REVELIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. Cabia à requerida comprovar a inexistência de vício no 

produto ou ainda o mau uso por parte do consumidor. Não laborando 

nesse sentido, haja vista que foi revel, vai acolhida a pretensão de 

substituição do produto defeituoso. Com efeito, não sendo o vício do 

produto sanado no prazo de 30 dias após o encaminhamento à 

assistência técnica, cabível a substituição do bem, a teor do art. 18, § 1º, I, 

do CDC. Danos morais inocorrentes, uma vez que não houve prova de 

efetiva lesão a direito de personalidade do requerente. Igualmente, não 

restou comprovada situação excepcional a justificar a indenização. 
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RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71006990782, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/08/2017). Ademais, não se pode 

olvidar que as requeridas também não comprovaram que agiram dentro do 

prazo estabelecido pelo artigo 18 do CDC, não demonstrando que prestou 

qualquer assistência ao autor, ainda que fosse para o avisar da 

conclusão do exame por elas realizado. Vale ressaltar que o pneu é 

indispensável ao funcionamento de um veículo, de modo que o produto em 

questão ocupa a qualidade de produto essencial na vida moderna, fato 

que importaria o direito subjetivo da parte autora de exigir já no primeiro 

defeito verificado a troca imediata do produto ou adoção das alternativas 

previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito da parte autora é 

contemplado no § 3.º do artigo supracitado. Assim, a recalcitrância do 

fabricante e do fornecedor em solucionar o impasse vai de encontro ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, mormente o disposto 

no artigo 6º, incisos IV, VI e VIII, combinado com o artigo 18 do referido 

texto legal. Em matéria de falha na prestação do serviço decorrente de 

defeito no produto, tratando-se de relação norteada pelo CDC, os vários 

contatos mantidos pelo autor com a fabricante (demonstrados com 

indicação dos números de protocolo de atendimento) delineiam o descaso 

do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de reparar 

decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se o 

consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Desse modo, 

devida a reparação por dano material correspondente ao valor pago pelo 

produto, qual seja, R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais). 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as rés 

solidariamente a pagarem à parte reclamante a importância de R$ 6.760,00 

(seis mil, setecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente (INPC) a partir do desembolso, conforme Súmula 

43 do STJ, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(artigos 240 do CPC, e 405 CC). Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95). PROCEDA-SE a Secretaria da Vara a atualização do 

nome do advogado do autor habilitado para receber intimações, conforme 

petição retro. Na sequência, INTIME-SE o autor da sentença, via DJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). 

Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ Vistos. Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2019. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002715-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

27046464, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA RUEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 27402446, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 11549, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001855-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA MATA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001855-03.2017.8.11.0007 EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: HELIO DA 

MATA SOUZA Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

CPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no art. 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente 

julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003975-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SENTOMA CAIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003975-82.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TEREZINHA SENTOMA CAIRES Vistos. Trata-se de pedido 

formulado pelo credor no Id nº 26530811, de penhora de veículo, inscrição 

do nome da executada nos órgãos de restrição ao crédito ou, 
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subsidiariamente, de penhora de crédito de natureza salarial da parte 

executada, na proporção mensal de 30% do salário. Inicialmente, INDEFIRO 

o pedido de penhora do veículo Fiat/Palio placa AXI 0690, eis que, em 

consulta ao sistema Renajud, verifico que permanece a restrição de 

alienação fiduciária, o que impede a penhora e alienação judicial do bem 

que não integra o patrimônio do devedor. Insta registrar que o documento 

juntado pelo credor no Id nº 26530818 não se revela idôneo a comprovar a 

ausência de restrição administrativa, uma vez que o sistema Renajud 

aponta a pendência da restrição. De outro norte, merece deferimento o 

pedido de penhora salarial da executada. Como é sabido, a jurisprudência 

do STJ tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade das 

verbas salariais, permitindo, pois, a constrição de percentual do salário 

mesmo em crédito de natureza não alimentar, hipótese somente que é 

aplicável em situações excepcionais, notadamente quando se esgotam os 

meios para penhorar bens do executado e ainda, quando o valor do 

salário do executado seja suficiente para suportar a constrição sem lhe 

comprometer a subsistência digna (REsp 1658069/GO). Da mesma forma, 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos semelhantes assim tem se 

posicionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– BLOQUEIO DE PROVENTOS – POSSIBILIDADE DA PENHORA DE 30% DA 

VERBA REMUNERATÓRIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE 

IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O 

STJ consolidou entendimento no sentido de que é possível a relativização 

da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, 

IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família. No caso, penhorar o 

valor correspondente a 30% da remuneração das devedoras, não foge 

aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela 

jurisprudência, devendo a penhora ser admitida. (CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA 

CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – 

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento 

no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da 

regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, 

do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, 

DJe 20/11/2017).A situação excepcional de que trata a jurisprudência está 

delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o 

valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, 

é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser 

penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar 

a subsistência da executada. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

29/08/2018). No caso em tela, a parte credora informou que a executada é 

servidora pública municipal na cidade de Aguas Claras/MS. Dessa forma, 

tendo em vista que foram tentados outros meios para o adimplemento da 

dívida (Bacenjud e Renajud), todos infrutíferos, entendo que resta 

configurada situação excepcional no presente processo, tendo em vista 

que foram tentados diversos meios para satisfação da dívida. Assim, 

DEFIRO o pedido de penhora mensal sobre o percentual de 20% do salário 

da executada até atingir o valor objeto de execução (R$ 18.121,79). 

Determino a expedição de carta precatória ao Juizado Especial da 

Comarca de Aguas Claras/MS, objetivando a intimação da executada 

desta decisão e do seu empregador (Prefeitura Municipal) a fim de 

promover a constrição de 20% dos rendimentos da executada 

mensalmente, valor este que certamente não prejudicará sua subsistência 

ou causará ofensa a sua dignidade, até atingir o montante da dívida. 

Conste que referido valor deverá ser depositado em conta judicial e 

vinculado ao presente processo, limitado ao montante da dívida. Por fim, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de inscrição do nome da devedora nos órgãos 

de restrição ao crédito, pois deferida a penhora salarial a execução 

passará a estar garantida, de modo que resta inviável a inclusão no 

SPC/SERASA, nos termos do Enunciado nº 76 do Fonaje. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de fevereiro 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000262-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERIC MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

Vistos. Cumpra-se a decisão lançada no Id nº 19938018, suspendendo o 

feito até que seja noticiado nos autos o pagamento do débito junto ao Juízo 

da recuperação judicial. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010798-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010798-21.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE DIAS 

MOREIRA EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Tendo em vista a 

expedição de ofício ao Juízo da recuperação judicial solicitando a quitação 

do débito objeto de execução (Id nº 27303135), SUSPENDO o curso do 

processo até a comunicação nos autos a respeito do pagamento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003302-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003302-55.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE 

BRITO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com 

base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) 

Ilegitimidade passiva da requerida Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Portanto, afasto a preliminar aventada. II – Mérito No mérito 

alega o autor que na data de 21/12/2018 contratou um pacote de viagem 

com a requerida, incluso transporte aéreo mais hospedagem, traslados, 

passeio panorâmicos e Shuttle Serviço, com destino a cidade de 
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Aracajú-SE, por meio do contrato nº 2775- 00000004600- Reserva 

244514984, sendo o embarque na cidade de Cuiabá-MT em 03/06/2019 e 

retorno no dia 08/06/2019, no valor total do pacote de R$ 4.211,68 (quatro 

mil, duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em oito 

(08) parcelas mensais, no valor de R$ 526,46 (quinhentos e vinte e seis 

reais e quarenta e seis centavos) cada uma. Todavia, relata o Autor que 

efetuou o pagamento de 06 parcelas, suspendendo as demais em 

decorrência de cancelamento, totalizando, assim, o valor efetivamente 

pago de R$ 3.158,76 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e 

seis centavos), tendo, no entanto, recebido a devida restituição há cerca 

de 10 dias aproximadamente, por parte da Requerida. Sustenta que já no 

limiar da data da partida, a ré informou que não poderia cumprir com a 

obrigação assumida, diante de problemas enfrentados pela empresa aérea 

AVIANCA, sendo que só conseguiu marcar suas férias para a partir do 

dia 01/06/2019, as quais restaram totalmente perdidas, já que teve que 

permanecer nesta cidade, sem qualquer outro tipo de opção, razão pela 

qual o pagamento pela ré de multa pela rescisão contratual no valor de R$ 

842,32 reais, diante do descumprimento e indenização por danos morais. 

Por seu turno, a requerida (Id nº 23901793) defende que por problemas no 

cumprimento dos voos adquiridos da empresa aérea Avianca, que entrou 

em recuperação judicial no mês de dezembro de 2018, a requerida também 

foi prejudicada, sendo que a ré não possui responsabilidade pelos atos da 

companhia aérea, e por ser uma agência de turismo e intermediação não 

possuí ingerência sobre eventuais falhas na prestação de serviços dos 

vôos da empresa aérea, sustentando ainda que realizou o estorno do 

valor integral, cancelando a cobrança dos boletos e estornando os 

valores devidos, bem como se colocou a disposição do autor para tentar 

alcançar a melhor de solução para a resolução do problema, afim de não 

lhe causar maiores prejuízos. Por fim, sustenta a excludente de 

responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva da companhia 

aérea, inexistindo dano moral ou material a ser indenizado por parte da ré. 

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação 

das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 

3º, caput, do CDC. Deste modo, a requerida por ser empresa atuante na 

cadeia de fornecedores de serviços, responde de forma objetiva por 

eventual dano causado ao consumidor, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do 

referido Código. Inicialmente pelos documentos que instruíram a exordial, 

vê-se que o contrato de pacote de viagem de Id nº 22087790, prevê como 

destino o de Aracajú-SE no período de 03/06/2019 a 08/06/2019, incluso 

transporte aéreo, hospedagem, translado e seguro, sendo que a reserva 

de Id nº 22088042 comprova que o transporte aéreo seria realizado pela 

empresa Avianca. De igual maneira, o autor demonstrou mediante os 

comprovantes de pagamento de Id nº 22088041, que foram pagos a 

quantia de 06 (seis) parcelas do referido pacote, onde segundo relato do 

autor em sua petição inicial, o ressarcimento já foi realizado pela ré. A 

requerida CVC em sua contestação, não nega que o cancelamento do 

pacote de viagens ocorreu devido ao cancelamento do vôo pela 

companhia aérea Avianca, contudo, não prospera a alegação da ré de 

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da companhia aérea 

ou por fato de terceiro, posto que, a própria requerida em sua contestação 

(Id nº 23901793) relata que a empresa aérea Avianca ingressou com 

pedido de recuperação judicial em Dezembro de 2018, todavia, consoante 

reserva de Id nº 22088042, o pacote de viagem foi adquirido em 

21/12/2018, ou seja, posteriormente a recuperação judicial da empresa 

aérea (04/12/2018 segundo reportagem anexa na contestação), sendo 

evidente que a requerida tinha plena ciência do risco de comercialização 

de passagens aéreas com aquela companhia. Assim, ao analisar 

detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as 

alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de 

dúvidas em favor do requerente. Isto porque a requerida não foi capaz de 

modificar os direitos do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, 

visto que o requerente trouxe provas satisfatórias a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações. Portanto, aplicam-se ao caso as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: EMENTA: ILEGITIMIDADE AD 

CAUSAM. Polo passivo. Ação de indenização por danos morais e 

materiais. Intermediação de compra e venda de passagens aéreas. 

Serviço que pressupõe suporte integral a ser prestado pela 

intermediadora junto ao cliente em relação ao fornecedor contratado 

(companhia aérea). Responsabilidade solidária da intermediadora e da 

transportadora aérea por eventual falha na prestação dos serviços. Art. 

7º, parágrafo único; art. 14 e art. 25, §1º, todos do CDC. Legitimidade 

passiva da Decolar. Com Ltda. Reconhecida. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Transporte aéreo. Passageira que não conseguiu embarcar para 

Salvador/BA, em razão de overbooking. Ausência de qualquer assistência 

por parte das rés à autora, que se viu obrigada a adquirir passagem aérea 

de outra empresa para seguir viagem. Falha da prestação dos serviços 

verificada. Dano moral configurado. Manutenção. Observância dos 

critérios da modicidade e razoabilidade, bem como da finalidade de 

propiciar certo conforto à lesada, sem favorecer seu enriquecimento sem 

causa. Danos materiais acolhidos. Efetiva comprovação nos autos. 

SUCUMBÊNCIA. Honorários de advogado. Arbitramento pela r. Sentença 

em 15% do valor da condenação que não comporta redução, sob pena de 

aviltamento da profissão. Ausência de fundamentação legal que não 

acarreta a nulidade apontada no recurso, denotando-se que a fixação da 

verba honorária foi feita em valor comedido e condizente com o trabalho 

realizado pelo advogado e com a complexidade da causa. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJSP - AC: 10115888420188260477, Relator: HERALDO DE 

OLIVEIRA SILVA, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/10/2019). Grifei. EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

responde pela falha na prestação de serviço que comercializa, pois atua 

na cadeia de fornecedores. Autores que alegam atendimento telefônico. 

Em que pese ao fato de o inc. VIII do art. 6º do CDC não retirar a obrigação 

do autor em provar o fato constitutivo do seu direito, a prática demonstra 

que a única prova de informações obtidas por meio da central de 

atendimento é o número do protocolo fornecido no ato, sendo incumbência 

da prestadora do serviço impugnar o protocolo indicado pelo consumidor 

ou demonstra o conteúdo dos atendimentos. Ré que não impugna, 

tampouco comprova o conteúdo do protocolo de atendimento telefônico 

feito aos autores. Ausência de comprovação pela ré de cancelamento de 

todas as passagens aéreas pelos autores. Dever de indenizar 

reconhecido. Devido a devolução do valor pago por novas passagens 

aéreas, bem como a devolução do valor da passagem cancelada. 

Comprovação dos pagamentos realizados por meio de faturas de cartão 

de crédito, sem impugnação específica da ré. Fato que ensejou mais que 

mero aborrecimento, causando danos morais aos autores. Quantum 

indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não 

m e r e c e  r e d u ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( T J S P .  A P L 

1012080-67.2014.8.26.0008 SP. Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 28/11/2016. Julgamento: 28/11/2016. Relator: Gilberto 

Leme). Grifei. A toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na 

espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que 

configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à 

tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos 

exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: 

dano, conduta e nexo causal. De se observar que o pacote de viagem foi 

adquirido com antecedência e certamente o autor enfrentou momentos 

angustiantes em decorrência dos fatos narrados na exordial. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Desse modo, considerando que a responsabilidade da requerida é 

objetiva, mas também de acordo com a jurisprudência é solidária com a 

empresa aérea, fixo a indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) ao autor, em razão da falha da prestação de serviços pela ré. 

Quanto ao pleito da autora de condenação da ré no pagamento de multa 

por descumprimento contratual no valor de R$ 842,32 reais, expressa na 

cláusula 4.1 do contrato de Id nº 22087790, não são devidos ao autor, isto 

porque, a referida cláusula traz a hipótese no qual o contratante, ora 

autor, queira alterar o contrato inicial, rescindir ou não comparecer, sendo 

então aplicada à pessoa contratante as multas, e não a empresa 

contratada, ora ré. Portanto, INDEFIRO o pleito da parte autora de 

condenação da ré pagamento de multa por descumprimento contratual. III – 
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Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO 

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

Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor do autor, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, atualizados pelo índice do INPC a partir da sentença e 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

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

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

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

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

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

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

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

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

10 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY EIKO NAKASHIMA VINCENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003097-26.2019.8.11.0007. REQUERENTE: KELLY EIKO NAKASHIMA 

VINCENZI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A 

Requerente propôs a presente ação objetivando ser ressarcido dos danos 

morais e materiais que entende ter sofrido em razão de cancelamento de 

voo. Ao analisar os documentos acostados aos autos, bem como as 

alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de 

dúvidas em favor da Requerente. Inicialmente, cumpre destacar que 

trata-se de relação consumerista, inexistindo pois, qualquer dúvida 

quando a aplicabilidade da Lei 8.078/90, o artigo 14 da referida Lei, atribui 

ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, vejamos: “Art. 14 . O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” A Requerida em sua contestação alega que o 

cancelamento do voo deu-se por motivos alheios a sua vontade, 

suscitando excludente de responsabilidade; pois bem, em que pese as 

alegações sobre readequação de malha aérea em virtude de mal tempo, 

verifico que não logrou êxito em comprovar o alegado. Assim, quanto a 

alegação de excludente de responsabilidade, entendo que melhor sorte 

não socorre a parte requerida, tendo em vista que não restou comprovado 

qualquer fato que justificasse a alteração de rota do voo Alta Floresta/MT- 

Cuiabá/MT, com previsão de chegada às 14:25h (horário local) previsto em 

20 de maio de 2019. In casu, restou incontroverso a ocorrência do 

cancelamento do voo contratado pela parte Requerente e a submissão 

dos passageiros a incerteza de horários, sem receber qualquer 

atendimento no que diz respeito a descanso, fretamento de outro avião 

etc., situação esta, extremamente estressante. Ademais, verifico que a 

Requerida não discorreu a respeito do por que submeteram os 

passageiros a uma exaustiva viagem de van da cidade de Alta Floresta 

até a cidade de Cuiabá, sendo certo que existem outros meios mais 

confortáveis para realocar os passageiros. No caso dos autos verifica-se 

que a autora viajava acompanhada de seu filho menor e teve que viajar 

durante a madrugada de van para perder a conexão na capital deste 

Estado, o que certamente lhe causou transtornos e aborrecimentos. 

Outrossim, importante dar relevo para o documento (tela sistêmica) 

intitulada como “Interpretação do METAR”, que traz em seu bojo a 

informação de que “A decodificação do boletim METAR é uma ferramenta 

de auxílio ao aprendizado. Suas simples leitura, muitas vezes, pode não 

ser suficiente para uma correta interpretação do clima.”(GRIFO) Ora, se o 

próprio documento da empresa reclamada afirma que não é uma 

interpretação correta do clima, não seria este juízo que iria afirmar. Assim, 

sendo pontos controvertidos e não impugnados, reputo-os como 

verdadeiros as alegações da parte reclamante, o que influi decisivamente 

neste julgamento. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Assim, tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a Requerida deixou de fornecer serviço 

adequado. Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

a Requerente, isso porque a ocorrência do cancelamento do voo, 

ocasionou uma série de transtornos e incômodos a parte autora, uma vez 

que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço e tendo que 

suportar uma exaustiva viagem de 800 km de distância numa pequena van 

com seu filho menor de idade. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, 

liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria 

imagem. Assim, inquestionável, o dever de indenizar, eis que 

caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta. Neste sentido: “APELAÇÃO-CÍVEL. TRANSPORTE 

AÉREO. OVERBOOKING. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. - 

Embora a empresa demandada invoque a especialidade do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de relação de consumo (art. 3º, 

§2º, CDC), esta norma não subsiste à raiz constitucional, expressa como 

garantia fundamental, do Código de Defesa do Consumidor (art. 5o, inc. 

XXXII, CF). - A empresa transportadora, desde o início da relação de 

transporte até o término da mesma, está adstrita ao cumprimento de suas 

obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de 

transportar o consumidor ao destino na forma como contratado. Se da 

inobservância dessa obrigação sobrevieram danos ao passageiro, surge 

o dever de indenizar. A responsabilidade do transportador aéreo pelos 

danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, nos 

termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. - Inegável 

a configuração dos danos morais, consubstanciados em todo o 

constrangimento e transtorno anormal sofridos pela demandante, que foi 

submetida à longa espera em cidade estranha, suportando sozinha a 

aflição de saber que perderia seus compromissos sem nada poder fazer 

quanto a isso. Conhecido apenas o apelo da ré. Provimento negado.” 

(Apelação Cível Nº 70016078545, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 

30/11/2006). “Ementa: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE 

ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 4.1 

DAS TRU/PR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme Enunciado n. 4.1 da TRU/PR, o 

cancelamento e/ou atraso de voo somado ao descaso no trato com o 

cliente enseja reparação moral. Configura descaso com o cliente o não 

fornecimento de condições adequadas durante o período de espera de 

novo voo, sendo que a disponibilização de refeição, por si só, não afasta 

a responsabilidade da empresa aérea quando há falha no dever de 

informação e não há adequada acomodação dos passageiros. 2. A 

fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser estipulada 

observando-se a culpa do ofensor, a concorrência do ofendido, a 

capacidade econômica das partes e, o caráter punitivo e pedagógico da 

condenação, norteado pelos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, à luz do caso concreto. Observados esses requisitos deve 

ser mantido o quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. , 

decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais 

do Estado do Paraná, CONHECER DO RECURSO, E NO MÉRITO, NEGAR 

PROVIMENTO, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o - Decreto JudiciÃ¡rio nÂ° 103-DM - 

0003511-86.2014.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Liana de 

Oliveira Lueders - - J. 21.09.2015) TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000351186201481600360 PR 

0003511-86.2014.8.16.0036/0 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 

22/09/2015” DO DANO MORAL Por outro lado, com relação ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, por 
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possuir caráter subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbindo, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A propósito, a lição de Caio Mário da Silva Pereira, citado 

por Sérgio Cavalieri Filho: “... na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I – punição ao infrator pelo 

fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – 

pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o 

meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de 

qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de 

cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em 

dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o 

desejo de vingança”. E, a respeito da razoabilidade da condenação, 

leciona o mesmo autor: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim se expressou Humberto Theodoro Júnior, conforme o 

qual “o mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em princípio, é 

irreversível. A reparação, destarte, assume o feito apenas de sanção à 

conduta ilícita do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à 

reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do lesado 

e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa, mas não 

como eliminação mesma do dano moral.” (in, A liquidação do dano moral. 

Ensaios Jurídicos – O Direito em revista, IBAJ – Instituto Brasileiro de 

Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509). Destarte, levando-se em 

conta o caráter sancionatório da medida, a situação econômica entre as 

partes, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de 

CONDENAR a empresa Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 

S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014232-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS LEITE NETO (EXECUTADO)

WESLEY GOMES SILVA (EXECUTADO)

JOAO HERITO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1014232-11.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: G M 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EXECUTADO: MANOEL MARTINS 

LEITE NETO, WESLEY GOMES SILVA, JOAO HERITO RODRIGUES Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Em detida análise do feito, verifica-se que parte autora ajuizou ação no 

Juízo Cível da Comarca de Sinop/MT, porém, por erro material, direcionou a 

petição inicial ao Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, sendo 

o processo remetido a este Juízo. Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, 

II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a incompetência 

territorial, pois a autora afirmou que não reside nesta comarca de Alta 

Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 

9.099/95 e determino a remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 7 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CANDIDO DA SILVA BUBLITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003286-04.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MIRIAN CANDIDO 

DA SILVA BUBLITZ REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

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

inciso I do CPC. I – Mérito Argumenta a autora que possui um plano de 

internet móvel com a empresa Requerida, número da linha (66) 

98453-0073, no mês de março do ano de 2018 entrou em contado com 

empresa Ré e solicitou um desconto no seu plano de internet, pois estava 

pagando o valor mensal de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) para 

ter 10 Gigabyte de internet. Por sua vez, a empresa Requerida ofertou um 

novo plano de 10 Gigabyte de internet pelo valor mensal de R$ 74,90 

(setenta e quatro reais e noventa centavos). Protocolo 201800058494842. 

A Requerente aceitou o novo plano de internet e foi informada que não 

haveria qualquer multa referente ao plano antigo. Conforme arquivo de 

áudio colacionado a inicial, precisamente no final do “áudio parte 1”, a 

atendente da empresa Requerida confirma que a migração do plano 

renovaria a fidelização, e que só iria gerar multa contratual se houvesse o 

cancelamento do novo plano. Contudo, no mês de julho do ano de 2019, ao 

tentar realizar uma compra, foi surpreendida pela informação de que seu 

estava lançado no SERASA e SPC, pela Requerida, relativo a um suposto 

débito, da data de 02/05/2018, contrato nº 0005099716434481, no valor 

de R$ 518,37 (quinhentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), com 

data da inclusão 01/11/2018, razão pela qual pleiteia a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Em contestação (Id 

nº 24045500), a requerida alega que a Autora possuiu contrato de nº 

5099716434481 na qual originou a linha de nº 66 984530073, instalada no 

endereço H 2, 2041 – ST Industrial 78580000 Alta Floresta-MT, no período 

de10/07/2014 a 01/10/2018. e o motivo pelo cancelamento se deu por 

inadimplência, pois a mesma possui débitos de 03 faturas de 05/2018 

,05/2018, 12/2018, totalizando o débito de R$ 565,80 para seu CPF. Deste 

modo, a requerida agiu no estrito cumprimento do dever legal ao inserir o 

nome da autora no rol de mal pagadores, não havendo que se falar em 

indenização por dano moral, e requerendo em sede de pedido contraposto 

o pagamento das faturas em aberto. A tutela de urgência foi deferida 

mediante decisão de Id nº 22595490. Inicialmente, havendo manifesta 

hipossuficiência da consumidora em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 
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Código de Defesa do Consumidor. Vislumbra-se que a requerida, embora 

sustente a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, devido a suposto débito de faturas inadimplidas, não 

trouxe aos autos nenhuma fatura, aviso ou correspondência de 

cobranças, ou ainda outros documentos hábeis a comprovar a legalidade 

da negativação. E sobre o tema de inscrição indevida em cadastro 

restritivo ao crédito a Turma Recursal Única de Mato Grosso já decidiu que 

o dano moral nestes casos é presumível: EMENTA: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0049105-15.2015.8.11.0041 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

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

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

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

conduta abusiva. (TJMT. N.U 0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no 

DJE 12/07/2019). Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do 

dano moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao 

crédito, configura-se como dano in reipsa, como reiteradamente vem 

decidindo as cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: EMENTA: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório (art. 373 inciso II do CPC) já que a autora afirmou que não tem 

relação jurídica com a ré, e a parte requerida não provou o contrário. 

Portanto, o nome da autora foi indevidamente lançado em cadastro 

restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, e havendo 

inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão 

de dívida cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade 

da anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de manter informações atualizadas sobre seus 

clientes e respectivos débitos, bem como não confirmar a persistência da 

dívida débito antes de encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, 

reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados 

pelo consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade da 

requerida quanto ao dano sofrido pela consumidora em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, 

indefiro o pleito da ré de condenação da parte autora ao pagamento de 

faturas em aberto, tendo em vista, que a requerida não colacionou aos 

autos as supostas faturas, tampouco outro documento que comprove a 

existência da dívida. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre 

as partes em relação ao débito no valor de R$ 518,37 (quinhentos e 

dezoito reais e trinta e sete centavos), existente em nome da autora; b) 

CONDENAR a ré a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao 

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

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

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004490-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MIGUEL TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004490-83.2019.8.11.0007 REQUERENTE: BRUNO MIGUEL 

TREVISAN REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminar a) Ilegitimidade 

Ativa Alega a ré a ilegitimidade da parte autora para ajuizar a presente 

ação sob o fundamento de que na petição inicial o autor menciona que a 

linha telefônica é de uma empresa, e sendo o dano moral um direito 

personalíssimo, deve ser extinta a demanda. Todavia, o autor esclareceu 

em sua exordial que vem recebendo as ligações e mensagens de 

cobrança no telefone celular de seu escritório, sendo que a requerida não 

comprou que o número de telefone não pertence realmente ao autor. 

Rejeito a preliminar. II –Mérito Alega o autor que desde janeiro/2019 passou 

a receber inúmeras mensagens de texto, de voz e inúmeras ligações da 

requerida cobrando-lhe dívidas de cartão de crédito de uma pessoa 

chamada Elvelina, contudo, o autor não conhece nenhuma pessoa com o 

aludido nome, não possui vínculo com a requerida, sendo cobrado por 

dívida contraído por terceiro, sendo que essas operações são destinadas 

ao celular do escritório do autor por um período de aproximadamente 10 

meses, razão pela qual pleiteia a tutela de urgência para que a ré se 

abstenha de efetuar ligações e indenização por dano moral. Em 

contestação (Id nº 26443152), a ré argumenta a legalidade das ligações 

de cobranças ao passo que a consumidora Elvelina forneceu o referido 

número de celular como seu contato telefônico, e há alguns meses a 

consumidora está com pendências financeiras junto à empresa ré, 

entretanto, mediante um contato telefônico, o autor informou que o referido 

número era de sua propriedade há aproximadamente dez meses, sendo 

que em 25 de outubro de 2019 a empresa ré realizou o descadastramento 

do número de celular informado, não havendo que se falar em indenização 

por danos morais, porquanto a ré estava exercendo seu exercício regular 

de direito, e a situação vivenciada não ultrapassa um mero aborrecimento. 

A tutela de urgência foi deferida consoante decisão de Id nº 25149851. In 

casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Analisando os argumentos da contestação da ré, não se 

vislumbra legalidade nas ligações e mensagens de cobrança ao autor 

relacionada a dívida de terceiro, impondo-se como indevidas diante da 

demonstração da inexistência de relação jurídica entre as partes. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 
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hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, quanto ao dano moral 

pretendido pelo autor tenho que este não restou evidenciado, uma vez que 

a simples cobrança indevida seja por mensagem de texto ou ligação, não 

enseja reparação, ainda mais quando o nome do autor não foi 

indevidamente negativado, sendo que os incômodos e dissabores 

cotidianos não têm o alcance indenizatório pretendido pela parte autora. O 

dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se 

configurariam, com a exposição do consumidor a situação humilhante, 

vexatória e constrangedora, bem como ofensa a atributo da sua honra, 

imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, 

incisos V e X, da Constituição, o que não restou comprovado no caso dos 

autos. Nesse sentido é o precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. TELEFONE 

CADASTRADO PERTENCENTE À PESSOA DIVERSA DA DEVEDORA DA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COBRANÇA VIA TELEFONE, AINDA QUE 

INDEVIDA, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova, motivo pelo qual pode 

indeferir a realização de outras quando verificar que os elementos 

constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso 

em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer 

diretamente do pedido e proferir sentença, sem que isso caracterize 

cerceamento de defesa. A autora, incomodada com as inúmeras ligações 

e correspondências de cobranças, requereu a condenação da recorrida 

em danos morais e a cessação das cobranças. As cobranças, embora 

sejam efetuadas para a linha telefônica da autora, são direcionadas para 

uma terceira pessoa (Sra. Jaqueline Tardim B. M. Barbosa Filha), sendo 

que a autora sequer é cliente da instituição recorrente. A cobrança de 

dívida por meio ligações e mensagens telefônicas, embora cause 

transtornos ao consumidor, via de regra, deve ser considerado mero 

aborrecimento que a princípio não configura dano moral. Além de inexistir 

negativação, não ficou configurado nos autos qualquer constrangimento 

que tais cobranças, tenham provocado à autora, exceto o mero 

aborrecimento de dar explicações e demonstrar para a empresa que a 

cobrança é indevida, que sequer a dívida pertence à autora. (TJMT - APL: 

1306952017, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Publicação: 

30/01/2018). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS. SERVIÇOS DE TELEVISÃO A CABO. CONTRATO ENCERRADO. 

COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME 

DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. MERO 

ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA 

OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que ilegítima a 

cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples 

cobrança sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de 

televisão a cabo, em razão de um contrato já encerrado, sem a inclusão 

do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou 

qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização 

por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum 

acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a 

pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso. (TJMT - APL: 

188922018, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Publicação: 

23/05/2018). Outros tribunais brasileiros também corroboram com o 

entendimento adotado pelo TJMT quanto a ausência de dano moral em 

casos semelhantes, vejamos: EMENTA: COBRANÇA INSISTENTE 

ATRAVÉS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E E-MAIL. DANOS MORAIS. NÃO 

CONFIGURADOS. A cobrança de dívida, ainda que insistente, mas sem 

qualquer ofensa a atributos da personalidade, não constitui ilícito 

suscetível de autorizar dano moral, senão mera contratempo da vida 

social, superável independente da intervenção do poder jurisdicional. 

Precedentes jurisprudenciais. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 

70081055691, Nova Câmara Cível, TJRS. Relator: Tarso Caubi Soares 

delabary, julgado em 09/04/2019). EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA, MESMO QUE 

INDEVIDA, NÃO GERA DANO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera cobrança indevida de dívida ao qual o 

consumidor não deu causa, não gera direito a reparação em danos 

morais, uma vez que se enquadra como mero aborrecimento cotidiano. 

Precedentes. 2. No presente apelo o demandante alega que a cobrança de 

fatura que não deu causa, gera o dever da empresa de telefonia de 

reparar em danos morais, contudo, este tribunal de justiça já firmou 

entendimento de que mera cobrança, mesmo que indevida, não gera dano 

moral, tendo em vista se tratar de mero dissabor. Precedentes. 3. Caberia 

a parte trazer aos autos prova mínima do dano que alega ter suportado 

com a cobrança, contudo, não há qualquer elemento documental que 

justifique a modificação da decisão a quo. 4. Sentença mantida em sua 

integralidade. Recurso que se nega provimento.(TJPE - APL: 

00002096720168170160, Relator: SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU, Data de 

Publicação: 26/11/2019) As circunstâncias nestes autos indicam que as 

ligações e mensagens de texto de cobranças realizados em face do autor, 

mas destinada a nome de terceiro, constitui mero aborrecimento comum a 

vida cotidiana, não existindo qualquer lesão à moral da parte autora, que 

não teve seu nome inscrito ou mantido irregularmente nos cadastros dos 

maus pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, para: 

a) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, para que a 

requerida se abstenha de efetuar cobrança, seja por ligação ou 

mensagem, que tenha como destinatário o número (66) 99601-0237, 

relativos ao débitos discutido no presente processo. De outro norte, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória por danos morais. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA RAMALHO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000162-13.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CLARA 

RAMALHO CARNEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

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

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o 

pedido de designação de audiência de instrução formulado pela requerida 

(Id nº 22070204) e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Mérito No 

mérito a autora afirma ter adquirido passagem aérea da empresa requerida 

para o trecho Alta Floresta/MT – Vitória-ES, com voo marcado para 

24/12/2018 às 14h25min e chegada às 00:20h, o que gerou o código 

localizador MY95NF. Sustenta que um dia antes da sua viagem a Autora 

foi informada que o voo do dia 24/12/2019 havia sido cancelado e a 

Autora teria que remarcar sua viagem. Sendo assim, a Autora teve que 

adiantar sua passagem para o dia 23/12/2018, causando diversos 

transtornos para ela e a família, razão pela qual pleiteia indenização por 

dano moral. Na contestação (Id nº 22173607) a ré alega que contatou com 

a Autora em consonância com a Resolução 400 da ANAC, entrou em 

contato com a Autora repassando as informações acerca da alteração de 

forma completamente antecipada e reiterada, não podendo agora alegar 

desconhecimento ou surpresa, até porque a própria autora contatou a 

empresa solicitando a reacomodação, mais de 10 dias antes da viagem, 
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não havendo ilicitude na conduta da ré passível de dano moral. 

Compulsando os autos, verifica-se que a autora não juntou em sua petição 

inicial os bilhetes de passagem, reserva ou outros documentos que 

comprovem a realização da viagem, compra das passagens áreas ou o 

cancelamento do voo, sendo que somente a descrição do código 

localizador não é prova suficiente dos fatos, restando prejudicado a 

análise do mérito da causa. No mesmo sentido, a Requerente também não 

demonstrou qual o efetivo prejuízo seja emocional ou financeiro, teria 

sofrido em decorrência da remarcação do voo para um dia antes do 

programado. E segundo entendimento atual do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado no julgamento do REsp 1796716/MG, o simples 

cancelamento do voo sem prova efetiva do dano causado ao consumidor, 

não gera dano moral in re ipsa, vejamos: EMENTA: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, 

tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 

dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. 

(STJ. REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Desta forma, não restou 

configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos elementos 

da responsabilidade civil, sobretudo porque a parte autora não se 

desincumbiu do seu ônus processual, em atenção ao disposto no art. 373, 

I do CPC. Não demonstrados os pressupostos para a configuração do 

dano moral que autorizem o pleito indenizatório. II - Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em 

face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

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

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

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAIARA DE CARVALHO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003303-40.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ALINE MAIARA 

DE CARVALHO COLOMBO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com 

base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) 

Ilegitimidade passiva da requerida Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Portanto, afasto a preliminar aventada. II – Mérito No mérito 

alega o autor que na data de 21/12/2018 contratou um pacote de viagem 

com a requerida, incluso transporte aéreo mais hospedagem, traslados, 

passeio panorâmicos e Shuttle Serviço, com destino a cidade de 

Aracajú-SE, por meio do contrato nº 2775- 00000004600- Reserva 

244514984, sendo o embarque na cidade de Cuiabá-MT em 03/06/2019 e 

retorno no dia 08/06/2019, no valor total do pacote de R$ 4.211,68 (quatro 

mil, duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em oito 

(08) parcelas mensais, no valor de R$ 526,46 (quinhentos e vinte e seis 

reais e quarenta e seis centavos) cada uma. Todavia, relata o Autor que 

efetuou o pagamento de 06 parcelas, suspendendo as demais em 

decorrência de cancelamento, totalizando assim, o valor efetivamente 

pago de R$ 3.158,76 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e 

seis centavos), tendo, no entanto, recebido a devida restituição há cerca 

de 10 dias aproximadamente, por parte da Requerida. Sustenta que já no 

limiar da data da partida, a ré informou que não poderia cumprir com a 

obrigação assumida, diante de problemas enfrentados pela empresa aérea 

AVIANCA, sendo que só conseguiu marcar suas férias para a partir do 

dia 01/06/2019, as quais restaram totalmente perdidas, já que teve que 

permanecer nesta cidade, sem qualquer outro tipo de opção, razão pela 

qual requer indenização por danos morais. Por seu turno, a requerida (Id 

nº 23792063) defende que por problemas no cumprimento dos voos 

adquiridos da empresa aérea Avianca, que entrou em recuperação judicial 

no mês de dezembro de 2018, a requerida também foi prejudicada, sendo 

que a ré não possui responsabilidade pelos atos da companhia aérea, e 

por ser uma agência de turismo e intermediação não possuí ingerência 

sobre eventuais falhas na prestação de serviços dos vôos da empresa 

aérea, sustentando ainda que realizou o estorno do valor integral, 

cancelando a cobrança dos boletos e estornando os valores devidos, bem 

como se colocou a disposição do autor para tentar alcançar a melhor de 

solução para a resolução do problema, afim de não lhe causar maiores 

prejuízos. Por fim, sustenta a excludente de responsabilidade por fato de 

terceiro ou culpa exclusiva da companhia aérea, inexistindo dano moral ou 

material a ser indenizado por parte da ré. Na espécie, trata-se de relação 

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

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

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

modo, a requerida por ser empresa atuante na cadeia de fornecedores de 

serviços, responde de forma objetiva por eventual dano causado ao 

consumidor, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, 

conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Inicialmente pelos 

documentos que instruíram a exordial, vê-se que o contrato de pacote de 

viagem de Id nº 22088053 encontra-se em nome de Luis Henrique Brito de 

Oliveira Junior sendo que a autora figura como passageira e não como 

contratante. De fato, o supracitado contrato de pacote de viagem de Id nº 

22088053 prevê como destino o de Aracajú-SE no período de 03/06/2019 

a 08/06/2019, incluso transporte aéreo, hospedagem, translado e seguro, 

sendo que a reserva de Id nº 22088052, comprova que o transporte aéreo 

seria realizado pela empresa Avianca. De igual maneira, a autora 

demonstrou mediante os comprovantes de pagamento de Id nº 22088054, 

que foram pagos a quantia de 06 (seis) parcelas do referido pacote, onde 

segundo relato da requerente em sua petição inicial, o ressarcimento já foi 

realizado pela ré. A requerida CVC em sua contestação, não nega que o 

cancelamento do pacote de viagens ocorreu devido ao cancelamento do 

voo pela companhia aérea Avianca, contudo, não prospera a alegação da 

ré de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da companhia 
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aérea ou por fato de terceiro, posto que, a própria requerida em sua 

contestação (Id nº 23792063), relata que a empresa aérea Avianca 

ingressou com pedido de recuperação judicial em Dezembro de 2018, 

todavia, consoante reserva de Id nº 22088052, o pacote de viagem foi 

adquirido em 21/12/2018, ou seja, posteriormente a recuperação judicial da 

empresa aérea (04/12/2018 segundo reportagem anexa na contestação), 

sendo evidente que a requerida tinha plena ciência do risco de 

comercialização de passagens aéreas com aquela companhia. Assim, ao 

analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as 

alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de 

dúvidas em favor da requerente. Isto porque a requerida não foi capaz de 

modificar os direitos da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, 

visto que o requerente trouxe provas satisfatórias a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações. Portanto, aplicam-se ao caso as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: EMENTA: ILEGITIMIDADE AD 

CAUSAM. Polo passivo. Ação de indenização por danos morais e 

materiais. Intermediação de compra e venda de passagens aéreas. 

Serviço que pressupõe suporte integral a ser prestado pela 

intermediadora junto ao cliente em relação ao fornecedor contratado 

(companhia aérea). Responsabilidade solidária da intermediadora e da 

transportadora aérea por eventual falha na prestação dos serviços. Art. 

7º, parágrafo único; art. 14 e art. 25, §1º, todos do CDC. Legitimidade 

passiva da Decolar. Com Ltda. Reconhecida. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Transporte aéreo. Passageira que não conseguiu embarcar para 

Salvador/BA, em razão de overbooking. Ausência de qualquer assistência 

por parte das rés à autora, que se viu obrigada a adquirir passagem aérea 

de outra empresa para seguir viagem. Falha da prestação dos serviços 

verificada. Dano moral configurado. Manutenção. Observância dos 

critérios da modicidade e razoabilidade, bem como da finalidade de 

propiciar certo conforto à lesada, sem favorecer seu enriquecimento sem 

causa. Danos materiais acolhidos. Efetiva comprovação nos autos. 

SUCUMBÊNCIA. Honorários de advogado. Arbitramento pela r. Sentença 

em 15% do valor da condenação que não comporta redução, sob pena de 

aviltamento da profissão. Ausência de fundamentação legal que não 

acarreta a nulidade apontada no recurso, denotando-se que a fixação da 

verba honorária foi feita em valor comedido e condizente com o trabalho 

realizado pelo advogado e com a complexidade da causa. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJSP - AC: 10115888420188260477, Relator: HERALDO DE 

OLIVEIRA SILVA, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/10/2019). Grifei. EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

responde pela falha na prestação de serviço que comercializa, pois atua 

na cadeia de fornecedores. Autores que alegam atendimento telefônico. 

Em que pese ao fato de o inc. VIII do art. 6º do CDC não retirar a obrigação 

do autor em provar o fato constitutivo do seu direito, a prática demonstra 

que a única prova de informações obtidas por meio da central de 

atendimento é o número do protocolo fornecido no ato, sendo incumbência 

da prestadora do serviço impugnar o protocolo indicado pelo consumidor 

ou demonstra o conteúdo dos atendimentos. Ré que não impugna, 

tampouco comprova o conteúdo do protocolo de atendimento telefônico 

feito aos autores. Ausência de comprovação pela ré de cancelamento de 

todas as passagens aéreas pelos autores. Dever de indenizar 

reconhecido. Devido a devolução do valor pago por novas passagens 

aéreas, bem como a devolução do valor da passagem cancelada. 

Comprovação dos pagamentos realizados por meio de faturas de cartão 

de crédito, sem impugnação específica da ré. Fato que ensejou mais que 

mero aborrecimento, causando danos morais aos autores. Quantum 

indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não 

m e r e c e  r e d u ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( T J S P .  A P L 

1012080-67.2014.8.26.0008 SP. Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 28/11/2016. Julgamento: 28/11/2016. Relator: Gilberto 

Leme). Grifei. A toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na 

espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que 

configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à 

tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos 

exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: 

dano, conduta e nexo causal. De se observar que o pacote de viagem foi 

adquirido com antecedência e certamente a autora enfrentou momentos 

angustiantes em decorrência dos fatos narrados na exordial. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Desse modo, considerando que a responsabilidade da requerida é 

objetiva, mas também de acordo com a jurisprudência é solidária com a 

empresa aérea, fixo a indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a autora, em razão da falha da prestação de serviços pela ré. III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO 

PROCEDENTE, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da 

autora, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, atualizados pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

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

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

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

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

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

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

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

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

10 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004125-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE PASSARINI (INTERESSADO)

OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004125-29.2019.8.11.0007 INTERESSADO: EDUARDO 

HENRIQUE PASSARINI, OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO 

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

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

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

330, I, CPC. I – Preliminar a) Incompetência do Juizado Especial - 

Necessidade de Perícia Técnica Insurge a ré a necessidade de perícia 

técnica para verificação da real identidade do remetente dos e-mails 

apresentados nos autos, sendo tal prova incompatível com o procedimento 

sumaríssimo do Juizados Especiais, razão pela qual, requer a extinção do 

feito. Todavia, as provas anexadas aos autos permitem o julgamento do 

mérito, sem necessidade de prova pericial. Rejeito a preliminar. b) Falta de 

Interesse de Agir Sustenta a requerida que a parte autora alega, mas não 

comprova, que de fato realizou uma venda através do Mercado Livre e 

não comprova sequer a existência do produto, através de juntada de nota 

fiscal válida ou outro documento que possa tornar verossímeis as suas 

alegações, abstendo-se de comprovar seu interesse processual. 

ACOLHO a preliminar. Analisando os autos, verifica-se que as imagens de 

Id nº 24118642, juntadas pelos autores como sendo a suposta prova do 

anúncio de seu aparelho celular na site da ré, não constam em nenhuma 

delas o endereço eletrônico do site, o nome do site ou sequer a logo da 

empresa requerida, prejudicando a análise dos fatos. Evidentemente, a 

inexistência de qualquer indicativo de provas de que o suposto anúncio 

tenha sido realizado no site da requerida, comprova-se a ausência de 

interesse processual dos Autores ou sua falta de interesse de agir na 
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presente demanda. Deste modo, tenho que o autor não desincumbiu-se do 

ônus de comprovar os fatos alegados nos termo dos art. 373, I, CPC, não 

restou configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos 

elementos da responsabilidade civil que possam ser imputados à 

requerida, impondo-se a improcedência da ação. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 187905 Nr: 6639-69.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 Processo n.º 6639-69.2019.811.0007

Código: 187905

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 10 de 

fevereiro de 2020, às 15h30min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Requisite-se o acusado

Por fim, consigno que na data de 09/01/2020, as informações processuais 

complementares referentes ao HC n. 1000038-17.2020.8.11.0000 foram 

prestadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme comprovante 

anexo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 188665 Nr: 7014-70.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23.372/0/MT

 III – DISPOSITIVO27.Ante ao exposto e, em consonância com o parecer 

Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e 

consequentemente MANTENHO a prisão preventiva do autuado SÉRGIO 

BENEDITO DOS SANTOS, notadamente por persistir os mesmos fatos que 

embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na 

prisão em que se encontra.28.Por fim, diante das argumentações 

expostas, RECEBO A DENÚNCIA e, nos termos do art. 56 da Lei 

11.343/2006, DESIGNO audiência de instrução para o dia 09 de março de 

2020 às 14h30min. 29.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao parquet e 

Defensoria30.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

31.Às providências.Alta Floresta/MT, 07 de fevereiro de 2020.ROGER 

AUGUSTO BIM DONEGAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150926 Nr: 7156-79.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747

 INTIMAÇÃO do Réu, na pessoa do seu Procurador constituído nestes 

autos, para apresentação de suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 186495 Nr: 5899-14.2019.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucidalva Rodrigues, Izaias Luna Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN DAIANE MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:19520/O, Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT

 RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra os denunciados.6.Por fim, designo 

audiência de instrução de julgamento para o dia 9 de março de 2020, às 

16h00min.7.CITEM-SE o denunciado do recebimento da denúncia e da 

audiência designada. 8.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas 

partes, para a audiência designada, requisitando-as se necessário. 

Ademais, para as testemunhas residentes fora da comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de videoconferência para a data 

supracitada. 9.REQUISITEM-SE os denunciados.10.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.11.Cumpra-se expedindo o necessário.12.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 07 de fevereiro de 2020. Roger Augusto 

Bim DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005297-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005297-06.2019.8.11.0007. 

EMBARGANTE: ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Nos termos do provimento n. 41/2016-CGJ-MT, defiro 

o pedido de ID. 28455491, consignando-se que o parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária. Deverá a Parte Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

o recolhimento da primeira parcela das despesas processuais, sob pena 

de INDEFERIMENTO da petição inicial. Com ou sem o aporte da 

determinação, VOLTEM-ME os autos IMEDIATAMENTE conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o prosseguimento 

do feito, indicando as medidas pertinentes para a satisfação de seu 

crédito, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109274 Nr: 4770-81.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Zeri de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Araujo da Silva - 

OAB:OAB/MT 27.169, Edilaine Matchil Machado da Silva - 

OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, 

CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os autos 

CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 do CNJ, 

inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão 

de representação judicial da entidade executada para que informe, em 

trinta (30) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados.4) Caso decorra o prazo de que trata o item “3” sem 

resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, §3, incisos I e II).5) OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da 

Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão ser 

expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais) 

e o artigo 20 da Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116670 Nr: 4862-25.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vando Carlos da Silva Guissi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Alves Salles dos 

Santos - OAB:23084-O/MT, Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acerca da petição de fls. 193/195 e documentos seguintes, dê-se vista 

dos autos ao INSS para, querendo, em 30 (trinta) dias, manifeste-se nos 

autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, VOLTEM-ME conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118750 Nr: 6523-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Teófilo dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Alves Salles dos 

Santos - OAB:23084-O/MT, Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o valor relativo às astreintes pertence ao Exequente e 

que, o Patrono do autor possui poderes para receber valores em nome de 

seu cliente (fl. 158), EXPEÇA-SE alvará do montante, conforme pleiteado à 

fl. 157.

INTIME-SE pessoalmente o Exequente para que o mesmo cientifique-se de 

que seu crédito, exposto à fl. 155, foi devidamente depositado na conta 

informada por seu Patrono (fl. 157).

Nada mais sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132693 Nr: 6634-86.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR Serviços de Terraplanagem Rural e Urbano 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684-B/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Celerino Alvim da 

Fonseca - OAB:10.629-MT

 Vistos.

Determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o prosseguimento 

do feito, indicando as medidas pertinentes para a satisfação de seu 

crédito, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137400 Nr: 1603-51.2016.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

As Partes ao formularem acordo renunciaram ao prazo recursal (fl. 35), 

sendo assim, este Juízo à fl. 38 proferiu sentença definitiva, nos termos 

do artigo 487, inciso II, alíena "b" do CPC, logo, o pedido de homologação 

de fl. 46, ante a quitação integral do acordo é desnecessária, eis que à fl. 

38 o mérito da demanda já foi resolvindo, ou seja, não houve a suspensão 

da ação.

Sendo assim, cientifique-se o Patrono das partes acerca da presente 

decisão e, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131560 Nr: 6009-52.2015.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Tereza Marli Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Araujo da Silva - 

OAB:OAB/MT 27.169, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Escrivania acerca do integral cumprimento da 

determinação de fls. 69/70, dando-se vista dos autos ao INSS no que diz 

respeito ao cálculo realizados às fls. 81/92, eis que a revelia do INSS não 

induz os efeitos preconizados no artigo 344 do Código de Processo Civil, 

por se tratar a parte ré de Autarquia Federal e dada a indisponibilidade do 

interesse público.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114547 Nr: 2976-88.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 128).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do 

artigo 921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129176 Nr: 4696-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

Inicialmente consigno que, segundo o entendimento do STJ “é possível a 

penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida 

particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas 

obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 591, CPC) ”, 

todavia, “deve-se facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de 

terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC), remir o bem (art. 

685-A, § 2º, CPC) ou concedê-la e aos demais sócios a preferência na 

aquisição das cotas (art. 685-A, § 4º, CPC), a tanto por tanto, 

assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito 

de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e 

consequente liquidação da respectiva cota” (REsp 1278715/PR, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 

18/06/2013).

Sendo, conforme a jurisprudência do STJ, possível a penhora de cotas 

pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois 

responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos 

seus bens, AUTORIZO a penhora sobre as cotas sociais do executado 

junto a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – Sicredi Norte, 

consignando-se, de outro norte que, poderá a sociedade cooperativa 

remir a execução, remir o bem ou concedê-la e aos demais sócios a 

preferência na aquisição das cotas.

Nestes termos, expeça-se mandado de penhora à Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão – Sicredi Norte.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2233 Nr: 38-48.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSL, AdASL, JEdA, CSdA, RRBdA, CBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 210).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61445 Nr: 1070-39.2009.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Pedroso Marques, Thais Pedroso Marques, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bueno Marques - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 107 e, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para que 

a Inventariante instrua os autos com a certidão negativa de débitos fiscais, 

expedida pela Fazenda Pública Municipal, em nome do "de cujus", bem 

como, Certidão Negativa Pública Municipal e comprovante de 

recolhimento/isenção do ITCMD. Além de apresentar as últimas 

declarações.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100324 Nr: 1869-77.2012.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Luca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara da Costa Marques Paracatú, Moisés 

Paracatu - Espólio, Jessica Marques Paracatu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessiane Marques Paracatu 

- OAB:12177/MT, Marco Aurélio Monteiro Araújo - OAB:MT/8510

 Vistos.

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, 

façam-me os autos CONCLUSOS para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 175016 Nr: 6381-93.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 34 de 673



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enivaldo Vieira Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

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

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso à sentença de fls. 59/60v.

Alega a existência de erro material, eis que entende que este Juízo, em 

cognição sumária, entendeu equivocadamente pela ilegitimidade passiva 

de Enilvado Vieira Reis, sustentando que este figurava como gerente 

durante o período de que tratam os fatos gerados alo da CDA nº 

2010.3481.

Enivaldo Vieira Reis apresentou contrarrazões aos Embargos de 

Declaração às fls. 70/72 alegando, em síntese, que busca o Embargante 

rediscutir matéria de mérito.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão, pelo que a mantenho em sua integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 190465 Nr: 474-69.2020.811.0007

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bacaeri Florestal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar - 

OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT, Sandra 

Satomi O. de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

 Vistos. INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, com 

fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, por meio de 

remessa, para que apresente contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

previsto no caput do art. 335, observando-se o disposto no inciso III, bem 

como a prerrogativa do art. 183, todos do CPC. Deixo de agendar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, em razão de 

entender que o presente feito não permite autocomposição. DETERMINO o 

apensamento dos presentes autos ao processo de Código Apolo nº 

97124. CUMPRA-SE.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 298557

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Safa & Safa LTDA - Malhação Sports, na pessoa de seu 

representante legal.

 Advogado(s): Paulo Henrique Ferreira Gomes - OAB OAB MT 20444

Requerido: Luciana Ferreira Basto

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 21/02/2020 às 12:30

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 298568

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Safa & Safa LTDA - Malhação Sports, na pessoa de seu 

representante legal.

 Advogado(s): Paulo Henrique Pereira Gomes - OAB OAB MT 20444

Requerido: Yuri Henrique Martins de Sousa

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 21/02/2020 às 13:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 298614

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Safa & Safa LTDA - Malhação Sports, na pessoa de seu 

representante legal.

 Advogado(s): Paulo Henrique Ferreira Gomes - OAB OAB MT 20444

Requerido: Pâmella Dias Cavalcante

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 21/02/2020 às 16:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258438 Nr: 11787-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Caroline de Jesus Porto 

Silva Scotton - OAB:OAB/MT20659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317206 Nr: 11770-34.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Pereira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. R. Seerviços e Contruções Ltda, 

Ronievon Miranda da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 
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intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320020 Nr: 13067-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzeni Ferreira Basto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13462 Nr: 37-72.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Martins de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florisvaldo Flores Lopes - 

OAB:MT 647

 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, se manifestar sobre a 

prescrição da pretensão executiva, nos termos do art.59, da Lei 

n.7.357/85 e em atenção ao disposto no art.10, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246953 Nr: 4205-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Morais Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:MT 

5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259061 Nr: 12213-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS, 

Clacyone Ferreira da Silva Negrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilson Santos Morais - 

OAB:26553/MT, Nadia Joyce M. Carvalho - OAB:26286/MT, Vanderli 

Alves Medeiros - OAB:25596 - OAB/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando nova juntada de 

documentos pelo sr perito às fls. 195/208, impulsiono o feito para que 

sejam intimadas as partes a se manifestarem em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209745 Nr: 9410-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia Marta Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225513 Nr: 6201-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valdivino Rodrigues Silva, José 

Belmiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A, Nei 

Calderon - OAB:GO/44.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.214 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre a (s) precatória (s) devolvida (s). In verbis: “Art. 1.214. 

Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial. ”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156972 Nr: 9264-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Lopes Franco, Neila Queiroz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar acerca do ofício 4925/2019 encartado nos 

autos em fls. 280/284, no prazo de 05 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156972 Nr: 9264-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Lopes Franco, Neila Queiroz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 1800 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63781 Nr: 6801-30.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, José Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Carla Beatriz Rieffe Franco - OAB:20720/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora peticionou solicitando vista dos autos, 

impulsiono o feito para que o mesmo seja intimado, via matéria de 

imprensa, para se manifestar, requerendo o que entender de direito, em 30 

(trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96910 Nr: 1884-26.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Hugo Sauter, Loraine Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - OAB:173725, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 Nos termos da petição de fls. 760, procedo a intimação das partes para 

que fiquem cientes acerca da perícia designada nos autos, com início para 

o dia 17 de fevereiro de 2020 às 09: 30hs no escritório do perito nomeado, 

Sr. Reinaldo Camargo do Nascimento, situado na Av. Dr. Hélio Irbeiro, nº 

525, sala 2101, Edificio Helbor Dual Business, Bairro Alvorada, Cuiabá - 

MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296284 Nr: 353-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Fernando Poziteli, Maria Silvia Rodrigues de 

Morais Turelli Poziteli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocimar Aparecido de Oliveira, Valquiria 

Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305821 Nr: 5453-20.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA VIANA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leliane Viana Pessoa - 

OAB:23213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Certifico e dou fé que a parte autora fora intimada via DJE 10631 em 

04/12/2019, deixando transcorrer o prazo sem manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309553 Nr: 7671-21.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viliomar Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVON PIRES GONÇALVES FILHO - 

OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 Certifico que a parte autora não efeutou o pagamento da segunda parcela 

das custas processuais até a presente data. Dessa forma, impulsiono os 

autos para que junte aos autos o comprovante de pagamento no prazo de 

05 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 35535 Nr: 596-87.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Gonçalves da Silva Ltda, Walter Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 Visto, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da executada, com base no artigo 835 do Código de 

Processo Civil.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências: cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art. 854 do CPC e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Caso seja infrutífera a penhora, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 5245-51.2010.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Rahal Benedetti, Fernando Rahal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sydney Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rahal - OAB:129.112-SP, 

Caroline Marcon da Silva Mestriner - OAB:OAB/SP 326.470, Fabricio 

Sanches Mestriner - OAB:190 931 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Danielle Magalhães 

Vilela - OAB:19108/O, José Roberto Galvão Toscano - OAB:SP 

64373, Luiz Antônio Vasques Junior - OAB:176159/SP, VALDIR 

CAMPOI - OAB:SP 41322

 Verificando-se a impossibilidade de avaliação pelo Oficial de Justiça, 

sendo necessário, portanto, avaliação do bem penhorado, nomeio como 

perito judicial, o Sr. Vinicius Nogueira, podendo ser encontrado no 

seguinte endereço: Rua Leonardo Vilas Boas, nº70, centro, na cidade de 

Barra do Garças – MT, telefone: (66) 99235-0200.Consigno que a parte 

exequente deverá arcar com os honorários periciais.Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre a nomeação do 

expert, bem como apresentarem os quesitos, nos termos do artigo 465, 

§1º, I e II, do Código de Processo Civil.Intime-se o perito, no endereço 

acima citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, RESPONDER se aceita o 

encargo que lhe foi confiado, independente de termo de compromisso, 

conforme o artigo 466, do Código de Processo Civil. Ressalto que o expert 

somente poderá se escusar de realizar o laudo por impedimento ou 

suspeição, consoante o previsto no artigo 467, do Código de Processo 

Civil.Caso aceite a proposta, deverá, no mesmo prazo, proceder ao 

pagamento adiantado de 50% do valor dos honorários, sendo o restante 

pago após a apresentação do laudo, nos termos do artigo 465, §4º, do 

Código de Processo Civil. Efetuada a diligência, intime-se o perito judicial a 

fim de que designe a data e o horário para o início dos trabalhos, com 

prévia comunicação, comprovada nos autos e com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias, a fim de assegurar o acesso e o acompanhamento das 

partes, da realização das diligências e dos exames, nos termos do artigo 

466, §2º, do Código de Processo Civil.Com a data da perícia, cientifique as 

partes. (CPC, art. 474).Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização da avaliação, para entrega do Laudo Pericial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 151907 Nr: 2352-53.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BP-M, BP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 197.

Uma vez que a parte exequente já está providenciando a averbação da 

penhora, determino que seja procedida a intimação dos executados da 

constrição efetivada nos autos.

Ainda, determino a avaliação do bem imóvel informado à fl. 188, 

lavrando-se o respectivo auto e dele intimando as partes. Da avaliação 

manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 167102 Nr: 9779-67.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos, etc.

Determino o pedido de penhora do bem indicado.

Nesse passo, determino que seja procedida a penhora e avaliação do bem 

imóvel informado às fls. 142/143, lavrando-se o respectivo auto e dele 

intimando os executados, e ainda, averbando-o junto à sua respectiva 

matrícula.

Da avaliação manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 164086 Nr: 5812-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mauricio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/0001-99

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, Antônio Carlos Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 146.977, 

Hermedes Pereira Perez - OAB:12065, JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4.737, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299.951/SP, 

Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:MT 4.062, Raimar Abílio Bottega - OAB:3882/MT, 

Roberto Cesar Scacchetti de Castro - OAB:238294/SP, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por João Mauricio de Freitas 

em desfavor de Rede Cemat – Centrais Elétricas Matogrossense s/a.

 A parte executada compareceu aos autos informando o pagamento da 

condenação, às fls. 172/174.

Conforme se depreende dos autos, às fls. 196, a exequente concordou 

com o pagamento feito pelo executado, requereu levantamento dos 

valores depositados e a transferência para a conta bancária do seu 

patrono.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, sendo este com resolução de mérito.

Expeça-se alvará em favor do patrono parte exequente, conforme 
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requerido à fl. 196.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 189446 Nr: 9852-68.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Rabaioli Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - Diretor da Fundaçao Professor 

Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113756

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se os autos de Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de 

Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Felipe Rabaioli 

Ramos em face de FUNCAB – Diretor da Fundação Professor Carlos 

Augusto Bittencourt.

Citada, a ré contestou a ação (fls.116/119).

 O autor peticionou pela desistência da ação, à fl. 182, e a parte ré, mesmo 

intimada (fl. 183/185), não se manifestou nos autos (fl. 186).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário, passo a decidir.

Mesmo com a intimação válida do réu para se manifestar, este quedou-se 

inerte, presumindo, portanto, concordância tácita da desistência do feito.

 Diante do exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 244344 Nr: 2299-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON SOARES LELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por Itaú 

Seguros s/a em face de Weliton Soares Lelis.

A parte autora peticionou, às fls. 62, requerendo a desistência da ação, 

antes da citação válida da parte requerida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Passo a decidir.

Não tendo sido efetivada a citação válida do réu, que é o ato processual 

que forma a relação jurídica processual angular, detém o autor a plena 

disponibilidade da ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 305023 Nr: 5039-22.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilcimar Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Marcos José da Silva - OAB:21255-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 Autos nº 5039-22.2019.811.0004 – Cód. 305023

Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308076 Nr: 6862-31.2019.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Moreira, Luzia Vieira da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Pereira Barros

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

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora e requerida, via DJE, acerca 

da perícia designada para o dia 14/02/2020 (sexta-feira), às 17:00 horas, 

no local do imóvel cauda da lide, para início da produção da prova pericial, 

devendo as partes comunicarem aos assistentes técnicos a referida 

designação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 316424 Nr: 11346-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ANDRE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ANDRE DA MATA 

- OAB:

 Vistos etc.

Considerando que a parte requerida tomou conhecimento da ação, à fl. 33, 

intime-a para se manifestar acerca do pedido de desistência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 326435 Nr: 951-04.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN NERY COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face de ERLAN NERY 

COSTA.

Alega o requerente que concedeu crédito ao requerido, no valor de R$ 

23.215,28 (vinte e três mil duzentos e quinze reais e vinte e oito 
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centavos), a ser pago em 48 (quarente e oito) parcelas, no valor de R$ 

799,06 (setecentos e noventa e nove reais e seis centavos), destinado à 

aquisição de um veículo alienado fiduciariamente.

 Afirma, ademais, que o requerido deixou que cumprir com as obrigações 

do contrato, tornando-se, assim, inadimplente, motivo pelo qual, em sede 

liminar, requer a busca e apreensão do veículo dado em garantia.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 05/22.

É o relatório. Decido.

De início, indefiro a liminar de busca e apreensão, pois o requerente 

deixou de comprovar o registro da alienação fiduciária do bem dado em 

garantia, na forma exigida pelo Decreto-Lei n° 911/67.

 Nesse ponto, os documentos que acompanham a inicial, embora 

demonstrem a existência do contrato das partes e a constituição da parte 

requerida em mora, não satisfazem a exigência legal acima mencionada.

 Todavia, para que não seja, de imediato, extinto o processo sem 

julgamento do mérito, revela-se inequívoca a determinação da emenda da 

inicial, para que a parte estabeleça o preenchimento dos requisitos legais.

 Ante o exposto, faculto à parte autora a apresentação, no prazo de 15 

(quinze) dias, da prova do registro da alienação, nos termos do art. 321 do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 225697 Nr: 6300-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve mudança de titularidade nesta vara, chamo o 

feito à ordem para revogar a decisão de fls. 87, que deferiu o pedido de 

suspensão de todos os cartões de crédito do executado, uma vez que, o 

indeferimento é a medida que se impõe. Embora o Código de Processo Civil 

autorize a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a 

efetividade da tutela executiva, uma vez não esgotados os meios menos 

onerosos, não pode o julgador acatar medida gravosa para satisfação do 

direito pleiteado, em contrariedade à regra do art. 805 do CPC:Quando por 

vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que 

se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Ademais, deixou a 

parte exequente de demonstrar indícios mínimos de que o executado 

estaria eventualmente ocultando bens com o fim de obstar a execução, o 

que seria elemento indispensável para o eventual deferimento das 

medidas gravosas retro pleiteadas.A saber, a jurisprudência do STJ 

consolidou referido entendimento, ao afirmar que, se não houver no 

processo sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, não será 

possível adotar meios executivos atípicos — como o bloqueio de cartão de 

crédito —, uma vez que, nessa hipótese, referidas medidas não seriam 

coercitivas para a satisfação do crédito, mas apenas punitivas. Portanto, 

não demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação e 

ante a ausência de indícios de que a executada oculta bens com o intuito 

de obstar a execução, indefiro o pleito de fls. 89.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 246227 Nr: 3670-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Ferreira Minaré, Claudio Ferreira Minaré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega Dal Pozzo, 

Fabio Rocha Nimer, Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Magurno Fernandes - 

OAB:97.217-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Justino Da silva - 

OAB:, Marco Aurelio Paiva - OAB:MS/19137, Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 (...)A ação de consignação de pagamento em favor do espólio do de 

cujus, que integrará o acervo hereditário, é afeta ao direito sucessório.Por 

isso, considerando que o presente caso versa a respeito de discussão 

envolvendo Direito de Família e Sucessão, tenho que esta Vara Cível não é 

competente para a sua apreciação.Por fim, existe no presente caso 

interesse de incapazes, notadamente, que a herdeira do de cujus é menor 

de idade, conforme documento de fl. 29.A matéria versada constitui 

sequela patrimonial de direito sucessório, sendo competente para o exame 

de tal questão o juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos termos da 

Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018.Desta forma, ante da Resolução TJ-MT/TP 

nº 09/2018, que alterou a competência das Varas Cíveis, chamo o feito à 

ordem, bem como se tratando o presente feito de competência da 3ª Vara 

Cível, DECLINO da competência para apreciar o presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 252664 Nr: 8111-85.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução movido por Ronaldo Moreira Lopes em 

desfavor do Banco Bradesco s/a.

Nos autos do processo principal, o executado foi intimado para pagar a 

dívida ou apresentar embargos à execução.

Embora apresentados os embargos e, inclusive, impugnados, à fl. 88, do 

processo de execução, a parte exequente juntou aos autos o acordo 

realizado entre as partes.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Denota-se dos autos em apenso, onde corre a execução principal, que as 

partes compuseram acordo para solvência da lide. No referido acordo, as 

partes chegaram a um valor comum e transacionaram sobre ele.

Impera a declaração de perda do objeto dos presentes autos, de forma 

superveniente, ante a homologação de acordo das partes e extinção da 

execução.

Diante do exposto, julgo extinto a presente demanda sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, declarando a perda superveniente 

do objeto da lide e consequentemente a ausência da causa de pedir.

Custas já recolhidas.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 262969 Nr: 14857-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Firmino Gomes Barcelos 

em desfavor de Banco do Brasil s/a.

 Às fls. 172/176v, a executada impugnou à execução, juntando aos autos 

comprovante de depósito do valor que entende ser devido.

O exequente concordou com os cálculos e requereu a expedição de dois 

alvarás, à fl. 177.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Considerando a concordância do exequente com os valores depositados 
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pelo executado, verifico que a obrigação está integralmente satisfeita, 

devendo o presente cumprimento de sentença ser extinto em 

conformidade com as regras do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, sendo este com resolução de mérito.

No tocante aos alvarás, indefiro o pedido de expedição de alvará em favor 

de Julina Ribeiro Tavares e Barcelos Carlos e Gomes Advogados 

Associados, uma vez que não há nenhum documento concedendo 

poderes para que eles recebam os valores indicados à fl. 177.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 174939 Nr: 8503-64.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Henrique Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 Citado, o requerido contestou a ação à fls. 44/47. Contudo, segundo a 

certidão de fl. 49, esta fora apresentada intempestivamente.

Já tendo sido efetivada a citação válida do réu, que é o ato processual 

que forma a relação jurídica processual angular, não detém o autor a plena 

disponibilidade da ação.

Portanto, intime-se a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão, encartada à fl. 247, sob pena de 

aceitação tácita.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora para se manifestar 

quanto o teor da certidão de fl. 247.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 205350 Nr: 6794-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOREIRA LOPES - ME, Ronaldo 

Moreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança Securitária movida por Banco Bradesco 

s/a em desfavor de Ronaldo Moreira Lopes.

 Às fls. 88/89, foi juntado aos autos o acordo firmado entre as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o Breve Relato.

Decido.

 No caso em testilha, denota-se que as partes transigiram acerca dos 

fatos arguidos no processo.

 Logo, é cediço mencionar que o Código Civil condiciona a possibilidade de 

transação civil entre os litigantes do processo, conforme preleciona o art. 

840:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas.

Portanto, a transação civil poderá ser realizada em qualquer fase 

procedimental, conforme entendimento jurisprudencial a seguir explanado:

PROCESSUAL CIVIL. [...]. HAVENDO COMPOSIÇÃO DAS PARTES PARA O 

ENCERRAMENTO DO PROCESSO, É IMPRÓPRIO COGITAR-SE DE 

QUALQUER EMPECILHO JUDICIAL A SUA HOMOLOGAÇÃO. 3. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 20130110376557 DF 

0037655-80.2013.8.07.0001, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de 

Julgamento: 25/02/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2014 . Pág.: 

344)

Assim sendo, verifica-se a composição entre as partes, conforme o 

acordo, assinado e celebrado livremente, não havendo indícios de vícios 

ou qualquer irregularidade, vez que ambas as partes possuem poderes 

para tanto.

 Diante do fato das partes terem transigido, necessária se faz a extinção 

dos presentes autos, vez que inexistem motivos para a continuidade do 

feito.

 Isto posto, com fulcro no artigo 487, inc. III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo o acordo noticiado, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, e, julgo extinto com julgamento do mérito a presente ação, 

ante a composição extrajudicial entre as partes.

Assim como convencionado entre as partes, eventuais custas serão 

custeadas pelo executado.

P.R.I.C.

Em seguida, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 205533 Nr: 6903-37.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Saraiva de Almeida, Alan Sávio Taveira dos 

Santos, Cleiber José Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Sávio Taveira dos Santos, Cleiber José 

Fortes, Cristiane Saraiva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Beatriz Santos Brito 

- OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 18.718

 Ante o exposto, considerando ser o Juízo da Terceira Vara Cível desta 

Comarca competente para processar e julgar a matéria, declino da 

competência do feito, declino da competência do feito em favor da 

jurisdição supramencionada, e determino a remessa dos presentes autos 

ao referido juízo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66153 Nr: 8970-87.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, e nos termos da decisão de folhas 463, impulsiono estes 

autos para intimação da parte executada, via DJE, para no prazo de dez 

dias depositar o valor relativo aos honorários periciais, apresentado às 

folhas 541/543, R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 86937 Nr: 935-36.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, 

Aristides Cavarsan Neto, Ana Paula de Araújo Rocha, Cristiano de Araújo 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO FRANCO 

COSTA - OAB:23350/GO

 Isto posto, com fulcro no artigo 487, inc. III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo o acordo noticiado, para que surta seus jurídicos 
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e legais efeitos, e, julgo extinto com julgamento do mérito a presente ação, 

ante a composição extrajudicial entre as partes.Custas já recolhida. Deixo 

de fixar os honorários de sucumbência, vez que houve composição 

quanto aos honorários.Nos termos da decisão de fls. 226/227v, 

expeça-se alvará em favor de Aristides Cavarsan Neto, na conta 

informada na petição de fl. 267, uma vez que houve desistência por parte 

do Banco da Amazônia do Agravo de Instrumento nº 

1013149-39.2018.11.0000.P.R.I.C.Em seguida, não havendo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 90963 Nr: 4803-22.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Aristides Cavarsan Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO FRANCO 

COSTA - OAB:23350/GO

 Isto posto, com fulcro no artigo 487, inc. III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo o acordo noticiado, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, e, julgo extinto com julgamento do mérito a presente ação, 

ante a composição extrajudicial entre as partes.Custas já recolhida. Deixo 

de fixar os honorários de sucumbência, vez que houve composição 

quanto aos honorários.P.R.I.C.Em seguida, não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 92146 Nr: 5963-82.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sensação Ltda, Cidonilia Silva 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Morais 

Urbano - OAB:MG 71.886, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no artigo 487, inc. III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo o acordo noticiado, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, e, julgo extinto com julgamento do mérito a presente ação, 

ante a composição extrajudicial entre as partes.Assim como 

convencionado entre as partes, determino ao executado o pagamento das 

eventuais custas finais, nos termos do item 4. à fl. 184Expeça-se alvará 

em favor da executada Cidonilia Silva de Brito, observando-se o disposto 

na fl. 188.P.R.I.C.Em seguida, não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 279353 Nr: 6818-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Maria de Carvalho, Tiago Robertt Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, a fim de revogar a decisão de fl. 

82, no que tange a determinação de citação para pagamento por parte dos 

devedores, vez que o feito não se trata de execução e/ou cumprimento de 

sentença, mas de liquidação, sendo incabível a determinação de 

pagamento nesta fase processual, que somente será devido após 

apuração do valor devido.(...)antes de receber a inicial, impõem-se a 

emenda a inicial pela credora, (...)No presente caso, a parte credora 

somente juntou aos autos comprovante de pagamento de boleto, todavia, 

para a liquidação necessário o contrato entre as partes, comprovação dos 

dados exigidos como valores investidos, valores recebidos e retidos, data 

de ingresso, quantidade de contas Voip ativas, extrato do 

“BACKOFFICE”.Necessário, ainda, emendar a inicial para apontar em qual 

dos itens da sentença a credora se encaixa(...)Faculto a emenda da 

inicial, a fim de que a parte credora instrua o feito com o contrato 

entabulado entre as partes, comprovação dos dados exigidos como 

valores investidos, valores recebidos e retidos, data de ingresso, 

quantidade de contas Voip ativas, extrato do “BACKOFFICE”.(...)Procedo 

com a exclusão dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), 

bem como multa do art. 523, §1º, do CPC, do cálculo apresentado, vez que 

incabíveis, devendo a credora proceder com a emenda à inicial para 

apresentar novo cálculo até a data da propositura nos termos desta 

decisão. Emende à inicial, ainda, a credora para esclarecer o correto 

enquadramento da credora nos termos da sentença a ser liquidada.Fixo o 

prazo de emenda em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321, § único, do CPC.Outrossim, somente 

cabível a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 285236 Nr: 10243-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Marcos Madalosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR/8.123

 Vistos, etc.

Tratam-se os presentes autos de Ação de Consignação em Pagamento 

proposta por Marcelo Marcos Madalosso em face de Banco do Brasil s/a.

Às fls. 51 e 52, consta certidão em que o patrono do autor foi devidamente 

intimado via DJE, para comprovar nos autos o respectivo recolhimento das 

custas judiciais, porém, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, e 

não efetuou pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

O artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.

Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera 

ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da 

distribuição.

Por preparo deve-se entender todas as custas processuais.

Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, com o 

cancelamento da distribuição.

Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

Efetue-se o cancelamento da distribuição.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 288367 Nr: 12054-76.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 
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Santos - OAB:MT 26.992-A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT 8506-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, condeno a requerida no pagamento da indenização 

securitária em favor do requerente, correspondente ao valor de R$ 

3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais), devendo incidir os 

juros de mora a contar da citação (28/11/2018 - fl. 188) e correção 

monetária pelo INPC/FGV desde a data do sinistro (31/05/2015).Tendo em 

vista a sucumbência da parte ré, condeno no pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000 (mil reais), com 

fundamento no art. 85, §8º, CPC/2015.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.P.R.I.C.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 300920 Nr: 2840-27.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Souza Cardoso & Cia Ltda, Sérgio de 

Souza Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Carolina Moreira da 

Silva Rebelatto - OAB:26360/O, Aurino de Souza Cardoso - 

OAB:MT0026300O, José Nilto Rosa Alves - OAB:22.110

 Vistos etc.

Tratam-se os presentes autos de Ação de Execução por Quantia Certa 

Fundada em Título Executivo Extrajudicial movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Sérgio de Souza Cardoso.

Citado o executado, este adimpliu 30% (trinta por cento) do valor em 

execução e manifestou-se nos autos requerendo o parcelamento do valor 

remanescente.

O Ministério Público aceitou o parcelamento do débito em execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório do necessário.

 Passo à decisão.

Analisando os autos, verifica-se que o executado adimpliu, juntando 

comprovante, com o pagamento de valor acima de 30% (trinta por centro) 

do débito em execução.

Com a quitação de 30% (trinta por cento) do valor em execução, o Código 

de Processo Civil, em seu art. 916, oportuniza o parcelamento da dívida 

até 6 (seis) parcelas, portanto, o deferimento do pedido de parcelamento 

de dívida é a medida que se impõe. Assim estabelece o artigo mencionado:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente 

e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês.

Assim, ante o pedido formulado pela parte executada às fls. 126/128, 

defiro o parcelamento da dívida em 6 (seis) vezes, nos termos do art. 916 

do CPC. Encaminhem-se os autos ao contador judicial, para atualização do 

débito.

Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 135.

Expeça-se o competente alvará para transferência da quantia depositada, 

na conta mencionada à fl. 135, informando ao Ministério Público a 

transferência para que fiscalize a prestação de contas feito ao Fundo 

Municipal de Saúde.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 308054 Nr: 6842-40.2019.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscianne Freitas Banzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, com fundamento nos artigos 57, 

caput, e 109, da Lei nº. 6.015/1973, julgo procedente a pretensão 

deduzida na inicial, a fim de indeferir a alteração do nome do requerente 

para “Priscianne Freitas da Luz”.Expeça-se o necessário à averbação 

desta sentença no cartório de registro civil respectivo e oficie-se para que 

se proceda à retificação da certidão supracitada.Custas já 

satisfeitas.Após o trânsito em julgado, certifique-se o cumprimento de 

todas as determinações e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319194 Nr: 12704-89.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Divina Pereira Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 109/173 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação da parte autora para querendo impugná-la, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 326860 Nr: 1170-17.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo dos Freios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773, Patricia Costa de Menezes - OAB:MT 25.321/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, formulada por Mundo 

dos Freios Ltda, em face de Banco Bradesco S/A. (...) É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, na peça inaugural a parte autora pleiteia a 

declaração da inexistência do débito, a repetição do indébito e a 

indenização por danos morais, em razão da suposta quebra do acordo 

judicial homologado por sentença nos autos nº 4022-19.2017.811.0004 – 

Código 467721. Entretanto, observando-se que o fato constitutivo do 

direito afirmado pela parte autora decorre do suposto descumprimento de 

sentença, não cabe o ajuizamento de nova demanda para discuti-lo. Isto 

porque, diante da existência de sentença judicial homologatória de acordo, 

o caminho processual adequado para a resolução da lide é o do 

cumprimento de sentença no processo supramencionado. Nesse passo, 

dispõe a jurisprudência sobre o tema: (...) Com efeito, prevê o art. 485 do 

CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; Impõe-se a extinção 

do processo sem resolução de mérito.” Face ao exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO sem resolução de mérito por ausência de interesse 

processual pela inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem custas. P.R.I.C.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322252 Nr: 14170-21.2019.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHEC, EPEdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286371 Nr: 10832-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Irany Sousa Carrijo, 

Paulo Roberto Figueiredo, Idima Figueiredo de Sousa, Eurice dos Santos 

Freitas, Laura Vilela de Oliveira, Neucy Sousa Carrijo Pimentel, Ana de 

Jesus Figueiredo, Alvaro Mendes Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Antônio Carlos Rezende - OAB:12.432/MT, 

Arlete Alves do Nascimento - OAB:MT 14.024, Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Izabel Vanir da Silva - OAB:21.177, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHÃES - 

OAB:12.843, MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - 

OAB:12843/O, Onélia Francisca Guimarães - OAB:12.826/MT, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:26534/GO, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para apresentar os dados bancários 

dos requeridos: Eurice dos Santos Freitas, Ana de Jesus de Figueiredo e 

Alvaro Mendes de Sousa, para posterior expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 327516 Nr: 1566-91.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laboratório Farmacêutico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, Kleber Cacciolari Menezes - OAB:109060/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base nisso, extrai-se a probabilidade do direito pleiteado pelo autor. 

Já o dano de difícil reparação, extrai-se do fato de que o não deferimento 

imobilizaria ativos da empresa, impossibilitando a circulação de riquezas e 

seu consequente funcionamento, bem como a escassez dos produtos 

pelo destinatário, ainda mais que se tratam de produtos farmacêuticos, 

tendo o risco de perecimento e vencimento. Além disso, a apreensão por 

tempo prolongado pode colocar em risco a ordem econômica da empresa 

impetrante, pois são produtos que constituem o capital de giro da parte 

autora. Se não bastasse, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou 

entendimento por meio do julgamento do IRDR, Tema 2, de que a 

apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa coibir infração 

material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação 

fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do 

diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) 

pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja 

submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 

1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 

19/09/2019).Assim, embora o ato não seja de total ilegalidade, visto que foi 

apresentado documento inidôneo no momento da fiscalização, em sede de 

mandado de segurança, denota-se que as mercadorias estão 

acobertadas com os devidos documentos fiscais correlatos.Portanto, por 

restarem demonstrados os requisitos autorizadores de concessão da 

medida liminar, defiro a liberação das mercadorias descritas nos 

documentos fiscais de fls. 31.Notifique-se o impetrado para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar informações (Lei 12.016/09, art. 7º inciso 

I).Decorrido o prazo, vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei 12.016/09).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3005 Nr: 1225-08.1996.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio da Silva Barreto Neto, Espólio de José 

de Barros Souza, Maria das Dores Maione, Raimunda Rego Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Procurador do Município de Barra do 

Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Edson Azolini - OAB:MT 3094, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S 

CORBELINO - OAB:5037, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - 

OAB:MT-19638, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Impulsiono estes autos, tendo em vista a interposição de embargos de 

declaração de fls. 454/455, para intimar o embargado a se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias conforme art. 1023, §2º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268180 Nr: 18175-57.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 Vistos.

Vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276788 Nr: 5273-38.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 Vistos.

Vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272491 Nr: 2631-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Vinicius dos Santos, Fernando Bento 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de denúncia em desfavor de Fernando Bento Figueiredo, 

nascido em 31.10.1996, filho de Osvaldo Coelho de Figueiredo e Creuzimar 

Bento das Pedras, natural de Goiânia/GO, com endereço indicado na Rua 

Sebastião Alves Oliveira n°133, Bairro Aeroporto, na cidade de 

Torixoréu/MT, e Lucas Vinícius dos Santos, nascido em 21.06.1994, 

natural de Goiânia/GO, filho de Sebastiana Maria dos Santos, com 

endereço indicado na Rua A, n°12, Bairro José Vilela Figueiredo, na cidade 

de Torixoréu/MT, imputando-lhes fatos que se amoldam no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/06, com as implicações da Lei n° 8.072/90.

 Na denúncia de fls. 01-E, 01-F e 01-G, constam os requisitos previstos no 

artigo 41 do CPP.

 Incabível a suspensão condicional do processo, pois a acusação de 

ambos é tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Do exposto:

 a) Proceda-se à notificação pessoal dos réus para oferecimento de 

defesa prévia, por escrito, por intermédio de advogado (a) no prazo de 10 

(dez) dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, informando-o que se não o 

fizer ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

b) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 11220 Nr: 2300-48.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PAULO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Gomes Garcia - 

OAB:13299-B

 Termo de Assentada

Autos de Cód. 11220

 Em 07.02.2020, às 13hrs35min (MT), na sala de audiência, presente a 

MM.° Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Advogado Gustavo Gomes Garcia. 

Realizado o pregão. Ausente o réu. Ausente a testemunha Adalberto 

Souza Batista. O Ministério Público insiste na oitiva da testemunha 

Adalberto Souza Batista. Após o MM Juiz, em áudio, decidiu: “1. Devolvo a 

liberdade ao réu com a condição de endereço atualizado. 2. Vistas ao 

Ministério Público para localizar o endereço da testemunha Adalberto 

Souza Batista. 3. Aguarde-se o cumprimentos das precatórias de fls. 87, 

112 e 126. 4. Sai a defesa técnica devidamente intimada. ” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 322637 Nr: 14343-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Costa Eduardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Termo de Assentada

 Autos de cód. 322637

Em 07.02.2020, às 14hrs22min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e a Advogada Silvana Paula Gomes (OAB/GO- 

37.682). Realizado o pregão. Presente o réu. Presentes as testemunhas 

Aleksan Blosfeld Aguiar, Paulo Henrique Cantareli de Morais, Tiago de 

Oliveira Martins, Jefferson Araújo de Souza, Breno Cesar da Silva Lopes, 

Rhudstten Ramos da Silva, Leonice Pereira Barros, Wesley Dutra Varjão e 

Gleidsen Rocha da Silva, que foram ouvidas. O Ministério Público desiste 

da oitiva da testemunha Sileimann de Sousa Campos Júnior. A defesa 

técnica, em áudio, postulou a revogação da prisão preventiva, ante o fim 

da instrução criminal. O Ministério Público, em áudio, manifestou pela 

manutenção da prisão cautelar. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Venham-me 

os autos conclusos para deliberação quanto ao pleito revogatório. ” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312348 Nr: 9225-88.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Alexandre Andrade Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82526 Nr: 5785-70.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONICE MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

09509330159, Rg: 1.654.201-0, Filiação: Maria Moreira da Silva, data de 

nascimento: 11/05/1950, natural de Balisa-GO, casado(a), vendedor de 

cocada ambulante, Telefone 9625-1120. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Deste modo, comprovada a ocorrência de conjunção carnal 

entre a vítima Ana Lúcia Almeida Souza, vulnerável, por sua debilidade 

mental, e o acusado Leonice Moreira da Silva, conhecedor desta 

circunstância, configurado está o delito tipificado no art. 213, caput, c/c 

art. 224, alínea “b” (redação anterior à entrada em vigor da Lei 

12.015/2009) do Código Penal, pelo que julgo procedente a pretensão 

acusatória contida na denúncia, e condeno o acusado pela aludida 

infração penal.2.3.Da dosimetriaQuanto à pena base, reitero o 

posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito 

penal do fato, se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante 

os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima 

ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 

3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias 

judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e 

personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor. Neste sentido, mutatis 

mutandis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE 

REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE, 
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DA CONDUTA SOCIAL, DOS MOTIVOS DO CRIME E DOS MAUS 

ANTECEDENTES, QUE FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 

RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Ressalto que é 

lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias 

judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito 

Penal de Autor. Ademais, não é possível, a meu ver, que o magistrado 

extraia nenhum dado conclusivo, com base em tais elementos, sobre a 

personalidade do agente. Assim, não havendo dados suficientes para a 

aferição da personalidade, mostra-se incorreta a sua valoração negativa, 

a fim de supedanear o aumento da pena-base. Precedentes. [...] (RHC 

105.761/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

12/03/2019, DJe 19/03/2019)Quanto aos antecedentes e motivos, nada há 

em desfavor produzido nos autos. Quanto à culpabilidade, deve-se valorar 

negativamente visto que o denunciado praticou tanto sexo vaginal quanto 

anal, havendo maior censura da conduta do denunciado.“(...) Que 

manteve relação sexual com a vítima com o consentimento da mesma, 

fazendo com ela sexo vaginal e anal e afirma ainda que usou camisinha e 

que a vítima passou a noite toda em companhia do interrogando (...)” 

(certidão de fls. 31).Do mesmo modo, aproveitou-se do oferecimento de 

cocada, como forma astuta de aproximação da vítima, a fim de ganhar a 

confiança desta para a prática delituosa.“(...) havia oferecido cocadinha 

para ela algumas vezes dentro do coletivo; Que a declarante afirma ainda 

que o indiciado oferecia cocadinha e a convidava para ir a casa dele (...)” 

(termo de fls 25/26).Conduta, esta, que evidencia juízo de 

reprovabilidade.HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A 

RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ART. 213, § 1º, DO 

CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 

MÍNIMO LEGAL PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRÊS VETORES: 

CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E CULPABILIDADE. 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS ESPECIALMENTE GRAVES, 

DEVIDAMENTE DELINEADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAR 

NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE DO PACIENTE. DECOTE DO 

REFERIDO VETOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 

REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 

Na hipótese, foi evidenciado ter o paciente se valido da confiança 

adquirida da vítima, a qual se encontrava em um momento de fragilidade, 

para, de forma astuta e aproveitadora, atraí-la para o local do crime, 

consumando sexo vaginal, oral e anal, evidenciando a intensa 

reprovabilidade da conduta. [...] (HC 167419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe 15/8/2012).Pelo que agravo a pena em 1/3 (um terço), 

pela prática de dois atos diferentes do mesmo crime, e pela forma astuta 

de ganhar a confiança da vítima, passando a dosá-la em 8 (oito) anos de 

reclusão.Considerando as consequências e circunstâncias, nada há em 

desfavor.Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar 

impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento 

instigador, incitador ou facilitador pela vítima.Ressalta-se a possibilidade 

de aferição discricionária das circunstâncias judiciais, desde que 

fundamentada. Neste sentido: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 

DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. 

DOSIMETRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 

DESCABIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE 

CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS 

APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. WRIT NÃO 

CONHECIDO. [...] Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no 

sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de 

discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do 

caso concreto e subjetivas do agente. [...] (HC 488.238/SC, Rel. Ministro 

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 

01/04/2019)Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a 

suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao 

princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, 

fixo a pena base em 8 (oito) anos de reclusão.Da pena provisória 

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. 

Inexistentes agravantes. Presente atenuante de confissão, ainda que 

parcial, obtida inquisitorialmente (súmula 545, STJ), pelo que atenuo em 1/6 

(um sexto), e fixo a pena provisória em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão.Da pena definitivaInexistem causas de aumento ou diminuição, 

pelo que fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão.Da substituição da restritiva de liberdadeNos termos do art. 44, 

inc. I, CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, eis que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos 

de reclusão.Do regimeNos termos do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal, 

fixo como regime inicial o semiaberto.Do direito de recorrer em liberdade 

Tendo o denunciado respondido todo o processo em liberdade, concedo o 

direito de recorrer em liberdade. 3.Dispositivoa)Condeno Leonice Moreira 

da Silva, como incurso nas sanções do tipo penal do art. 213, caput, c/c 

art. 224, alínea “b” (redação anterior à entrada em vigor da Lei 

12.015/2009) do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 

(oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 

33, § 2º, “b” do CP);b)Concedo o direito de recorrer em liberdade; 

c)Indefiro a gratuidade (Lei 1.060/50);d)Na intimação do réu quanto à 

sentença, seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT;e)Com o trânsito em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), forme-se o 

Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo da Execução Penal e, ao fim, 

arquive-se;f)Intime-se a vítima (art. 201, §2º, CPP);g)Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 29.4.2019Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito em Substituição Legal

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wagno Carvalho de 

Brito, digitei.

Barra do Garças, 08 de fevereiro de 2020

Wagno Carvalho de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-46.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA PAULA PEREIRA SIMON BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVAN FERNANDES JUNIOR 07315964983 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000281-46.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:POLLYANA 

PAULA PEREIRA SIMON BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ POLO PASSIVO: JOSE IVAN 

FERNANDES JUNIOR 07315964983 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 27/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-31.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLMA FURQUIM ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000282-31.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:OLMA FURQUIM 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR HUGO FERNANDES 

VARJAO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 8 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FREITAS GOMES (AUTOR)

KELLY TAVARES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS PRISCILA DIONIZIO MARTINS OAB - GO41437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

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

 

PROCESSO n. 1000283-16.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:KELLY 

TAVARES DE FREITAS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THAYS PRISCILA DIONIZIO MARTINS POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 30/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-83.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS JANUARIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000285-83.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ROBERTO 

CARLOS JANUARIO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JEANE MARA MORAES SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/03/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 8 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-68.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000286-68.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FLAVIA 

CRISTINA BRITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIN 

LEONEL VILELA, ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FREITAS GOMES (AUTOR)

KELLY TAVARES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS PRISCILA DIONIZIO MARTINS OAB - GO41437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

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

 

PROCESSO n. 1000283-16.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:KELLY 

TAVARES DE FREITAS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THAYS PRISCILA DIONIZIO MARTINS POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 30/03/2020 Hora: 12:20 (Horario de 

Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARIO SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO COSTA OAB - MT27022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000025-06.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CELIO MARIO 

SCHWINGEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ROBERTO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 30/03/2020 Hora: 13:20 (Horario de 

Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação do Polo Passivo/Parte 

Requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, comparecer a 

audiência de Conciliação designada, abaixo informada: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 31/03/2020 Hora: 12h00m (horário de Cuiabá-MT). 

Barra do Garças - MT, 10 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário Mat. 12111

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA VIEGAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/04/2020, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002038-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

Trânsito em Julgado e Custas Processo n. 1002038-46.2018.8.11.0004 

Requerente: ADRIANY PEREIRA RODRIGUES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - MT0012124A Requerido: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A 

Certifico que a Sentença transitou em julgado sem interposição de recurso 

em 12/12/2019. Certifico ainda que não há custas pendentes. BARRA DO 

GARÇAS, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hospital Regional de Água Boa (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/03/2020, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA ROSANA LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000934-19.2018.8.11.0004 

Requerente: MAGDA ROSANA LIMA ALVES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - MT0016656A 

Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

10 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000205-56.2019.8.11.0004 

Requerente: SIRLEY HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O Requerido: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BUENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/03/2020, às 14h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-38.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO WANDERSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000288-38.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CELSO MARTINS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA CARLOS DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: JAIRO WANDERSON DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 30/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001001-47.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 
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27/08/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002117-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME COSTA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1002117-88.2019.8.11.0004 

Requerente: GUILHERME COSTA RODRIGUES ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - 

MT12843/O Requerido: AZUL LINHAS AEREAS ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-O Nos termos 

da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o 

pagamento do débito no valor de R$ 6.244,86, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, além 

da realização de penhora de bens, conforme Art. 523, §1º do CPC. 

BARRA DO GARÇAS, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JOSE MINGOTI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000075-66.2019.8.11.0004 

Requerente: CLEUSA JOSE MINGOTI RODRIGUES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - MT0005752A-O 

Requerido: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT14258-S Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCAS BUENO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT18132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002348-18.2019.8.11.0004 

Requerente: PEDRO LUCAS BUENO MACEDO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - MT18132/O Requerido: 

OI S.A ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - MT14099-O, ELADIO MIRANDA LIMA - MT13242-O Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARKSANDRO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001815-59.2019.8.11.0004 

Requerente: MARKSANDRO PEREIRA BARBOSA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

10 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OEZIMAR BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001812-07.2019.8.11.0004 

Requerente: OEZIMAR BATISTA DA SILVA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 
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documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

10 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL FREITAS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001722-96.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.158,39; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 17/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN JUNIOR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLO CREDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/05/2020, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-23.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

C.M.DA SILVA AUTO SOCORRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA OAB - MT26996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JF CAMINHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000289-23.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:C.M.DA SILVA 

AUTO SOCORRO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SEBASTIAO 

CESAR DE ALMEIDA POLO PASSIVO: JF CAMINHOES LTDA - ME 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000290-08.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SANDRA REGINA 

DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 30/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEI BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001541-95.2019.8.11.0004 

Requerente: SINDERLEI BARBOSA RODRIGUES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001795-68.2019.8.11.0004 

Requerente: GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001654-49.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.131,89; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 16/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA DA SILVA DUARTE DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001088-03.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 6.044,47; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE FILETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001303-76.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.714,07; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001820-81.2019.8.11.0004 

Requerente: FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

10 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300899 Nr: 2829-95.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL DONADELLO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 CERTIFICO que procedo a intimação do autor do fato GENIVAL 

DONADELLO BENTO, na pessoa de seu advogado LÁZARO HUMBERTO 

PINTO DE FARIAS OAB nº 19.888-0, para que compareça a audiência 

preliminar designada para o dia 26/03/2020, às 12h30min (horário de 

Cuiabá-MT). Eu, ______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e 

assino.

Comarca de Cáceres

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONIR BATISTA, Cpf: 95243909149, Rg: 

14113163, Filiação: Celestrina Maria Batista e José Batista, data de 

nascimento: 19/08/1979, brasileiro(a), natural de Reserva do Cabaçal-MT, 

solteiro(a), téc em segurança do trabalho, Telefone 65/9926-8465. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Chamo o feito a ordem quanto a decisão de fls. 101, 

vez que o feito é Crime Ambiental, rito ordinário.Proceda a citação editalícia 

do denunciado Leonir Batista, nos termos do artigo 361 do CPP.Após, 

decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao MP.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAURINO NETO 

FERREIRA COELHO, digitei.

Cáceres, 21 de janeiro de 2020

Eniele Regiani

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 971/CNGC

Diretoria do Fórum

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 51 de 673



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011449-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HARRISON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8011449-90.2015.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 

22 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011626-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(8313037) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011626-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(8313037) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011626-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(8313037) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011449-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HARRISON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8011449-90.2015.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 

22 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/03/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006164-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. V. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006164-70.2017.8.11.0006. AUTOR(A): MARIA DE JESUS VIEIRA REU: 

ENARDO VIEIRA Vistos. 1. Tendo em vista a necessidade de readequação 

da pauta de audiências desse juízo (CIA nº. 0001084-58.2020.8.11.0000), 

REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 10/03/2020, às 15h30. 2. 

Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do referido 

ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006164-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006164-70.2017.8.11.0006. AUTOR(A): MARIA DE JESUS VIEIRA REU: 

ENARDO VIEIRA Vistos. 1. Tendo em vista a necessidade de readequação 

da pauta de audiências desse juízo (CIA nº. 0001084-58.2020.8.11.0000), 

REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 10/03/2020, às 15h30. 2. 

Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do referido 

ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006164-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006164-70.2017.8.11.0006. AUTOR(A): MARIA DE JESUS VIEIRA REU: 

ENARDO VIEIRA Vistos. 1. Tendo em vista a necessidade de readequação 

da pauta de audiências desse juízo (CIA nº. 0001084-58.2020.8.11.0000), 

REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 10/03/2020, às 15h30. 2. 

Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do referido 

ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259976 Nr: 742-29.2020.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALIA RIBEIRO CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR 

- OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procdo com a intimação do advogado Nestor da Silva Lara 

Junior, do desarquivamento do processo, devendo-se manifestar no prazo 

de 05 dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 172456 Nr: 8112-69.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MACIEL DE MENEZES - 

OAB:25780

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença por ANNY GABRIELLY DE 

SOUZA SANTANA, representado por sua genitora ROSICLEI APARECIDA 

DE SOUZA em desfavor de ENEIAS LEMES DE SANTANA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Conforme se de depreende dos autos, verifico que foi cumprida a 

prisão civil (fls. 91), tendo as partes transacionado e em razão disso 

requereram a homologação do acordo (fls. 97).

3. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada nestes autos, por consequência, REVOGO 

a prisão civil ENEIAS LEMES DE SANTANA.

4. Contudo, SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo período de 03 

(três) meses, prazo estipulado entre as partes, nos termos do art. 922 do 

Código de Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento no arquivo 

provisório.

5. A extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo ou 

antecipadamente, desde que requerido pela Exequente.

6. Decorrido o prazo avençado e devidamente certificado, DÊ-SE vista Dos 

autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

7. SERVE O PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo 

não estiver preso.

 8. CIÊNCIA ao Ministério Público.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 07 de Fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170034 Nr: 6278-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. B. DO NASCIMENTO 

- OAB:16.962/E, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, VINICIUS 

CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que já houve a homologação da sobrepartilha, inclusive 

com expedição de alvarás, INTIME-SE o causídico subscritor da petição de 

fls. 223/226, para esclarecer o referido pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. INTIME-SE a advogada Cibele Simões dos Santos para se manifestar 

acerca do alvará de fls. 221, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002786-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002786-43.2016.8.11.0006. AUTOR(A): REINALDO SEBASTIAO DIAS DE 

CARVALHO REU: ELIAS PEREIRA DA SILVA Vistos. 1. REINALDO 

SEBASTIÃO DIAS DE CARVALHO ajuizou a presente ação de remoção de 

curador em desfavor de ELIAS PEREIRA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, entrementes, 

aportou aos autos relatório psicossocial noticiando a existência de 

sentença nos autos da ação n. 2386-51.2013.811.0006 (cód. 154904), 

com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, qual seja, que apresenta 

sentença transitada em julgado. 3. O requerente requereu a desistência da 

ação. Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 4. Em que pese 

os atos do presente feito não se encontrarem findos, passo a julgá-lo 

conforme o estado no qual se encontra, nos termos do artigo 354 do 

Código de Processo Civil: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 5. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 6. Alfredo Buzaid, então Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, assim se manifestou sobre o tema ao julgar um agravo regimental 

que versava sobre o assunto: "O Código de Processo Civil adotou o 

princípio de que a verificação dos pressupostos processuais e das 

condições da ação fosse feita desde o despacho que aprecia a petição 

inicial e em qualquer momento posterior do processo civil, até o julgamento 

definitivo da lide, que exaure o ofício jurisdicional.” (Código de Processo 

Civil, art. 267, parágrafo 3º). 7. Pois bem. Analisando minuciosamente a 

ação, verifico que a mesma é nítida reiteração de outra ação já proposta, 

instruída e julgada definitivamente nesta Comarca. 8. Com efeito, referida 

demanda, registrada sob o nº 2386-51.2013.811.0006 (cód. 154904), 

continha as mesmas partes, expôs a mesma causa de pedir e detinha 

pedido com o mesmo fundo. 9. Neste sentido, o artigo 301, parágrafo 1º e 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 337. Incumbe ao 

réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) § 1º. Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada; § 2º. uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido." 10. Desta forma, 

quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se 

encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo deve ser 

extinto sem julgamento do mérito, pois se a lide já foi julgada por sentença, 

é vedado ao juiz julgá-la novamente. 11. Pelo exposto, ante o 

reconhecimento da coisa julgada, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. 12. Sem custas e honorários. 13. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC. 14. Publique-se. Intime-se. 15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006516-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DANTAS DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE GERALDO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CURY ARANTES (REU)

RENATO ARANTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO MARCON SPOSITO OAB - SP361158 (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

14/05/2020 as 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002125-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA & BAPTISTA LTDA -ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

07/05/2020 as 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004971-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTES AUTORA/REQUERIDA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes autora/requerida, na pessoa de 

seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 07 de maio de 2020 às 

15:30hs, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005605-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 
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(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA CONCEICAO RIBEIRO DE LARA (REU)

PEDRO DA SILVA LARA (REU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT,10 de fevereiro de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005605-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA CONCEICAO RIBEIRO DE LARA (REU)

PEDRO DA SILVA LARA (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 12 de maio de 2020 às 13:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002690-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA (AUTOR(A))

DENIZE RENATA GALONI BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/REQUERIDA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes autora/requerida, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que compareçam com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 07 de maio de 2020 às 

14:30hs, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006796-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 17/04/2020 (SEXTA-FEIRA), 

na qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005693-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CASTELO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(Id:28727526). Impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado acoste ao feito réplica no prazo legal. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001935-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT,10 de fevereiro de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002475-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002475-47.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENIGNA MARIA DE JESUS REU: ANTONIO FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que foi noticiado o falecimento do 

requerido da presente demanda (ID. 24989381), razão pela qual a autora 

pugna pela substituição do polo passivo da presente demanda (ID. 

29005122). 2. Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e determino que 

seja promovida a habilitação dos herdeiros do falecido, na forma do que 

dispõe o artigo 687 e seguintes, do Código de Processo Civil. 3. Portanto, 

CITE-SE o Espólio de Antonio Ferreira da Silva na pessoa de JOANA DA 

CRUZ SILVA e MARIA LUZIA DA CRUZ SILVA para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal, devendo ser observado às diretrizes da 

decisão inicial, bem como informem a existência de mais herdeiros, e, 

havendo, que forneçam sua qualificação. 4. Decorrido o prazo, 

devidamente certificado, e não havendo manifestação, INTIME-SE a parte 

autora para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004071-37.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA FILHO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004071-37.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: ALTIVANI RAMOS LACERDA FILHO Vistos. 1. 

Tendo em vista o endereço indicado no ID. 19136108, CITE-SE o requerido 

para apresentação de contestação, no prazo legal, devendo ser 

observado às diretrizes da decisão inicial de ID. 9557343. 2. Decorrido o 

prazo, devidamente certificado, e não havendo manifestação, INTIME-SE a 

parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004341-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO COUTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004341-90.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DO COUTO SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005318-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA OAB - RJ60922 (ADVOGADO(A))

LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO OAB - SP335344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005318-19.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA REU: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte 

autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo 

sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 

3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002748-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE ANDREA PORQUERIO DA CRUZ (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002748-26.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FLAVIANE ANDREA 

PORQUERIO DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001265-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001265-63.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: R O ALVES - ME EXECUTADO: SIRLEI DIAS DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora, via advogado 

constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 8012498-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 8012498-69.2015.8.11.0006. 

REQUERENTE: JORGE LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS REQUERIDO: 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME Vistos. 2. Devidamente citado e intimado para contestar no 

prazo legal, o requerido deixou transcorrer o prazo in albis, razão pela 

qual DECRETO a revelia deste nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para que 

especifique as provas que pretende produzir, indicando objetivamente, os 

fatos que pretende demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, 

II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 5. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de direito entende 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, 

sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000403-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE FATIMA GUIMARAES (REU)

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (REU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000403-53.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME, 

ENILSON HILARIO DOS SANTOS, EVA DE FATIMA GUIMARAES Vistos. 1. 

Da análise da peça inicial e de seus documentos, verifica-se que não 

consta comprovante de recolhimento das custas judiciárias. 2. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do CPC. 3. Dessa maneira, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial 

para acostar aos autos comprovante de recolhimento das custas 

judiciárias, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. 4. Após, devidamente certificado, à conclusão. 

5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003456-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA AVELINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA DUNGA LTDA - ME (REU)

SIMONE DALBEM DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003456-81.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA NEUZA AVELINA ALVES REU: AUTO ESCOLA DUNGA LTDA - ME, 

SIMONE DALBEM DE SOUZA Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE se houve a 

realização da prova pericial, designada para o dia 06/11/2019, às 14:00h, 

uma vez que até a presente data o Laudo Pericial não foi colacionado aos 

autos. 2. Em caso positivo, INTIME-SE o perito nomeado, com o escopo de 

que colacione aos autos, o referido Laudo Pericial, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 145401 Nr: 3444-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS JOVIANO, SUELI AMARAL 

JOVIANO, JOVANIL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCHINI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, GERMANO BIANCHINI, SHELL DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:24180/O, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324, LUCIANA 

GOULART PENTEADO - OAB:167.884/SP, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662, ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962, TIAGO KLEIN 

DIAS - OAB:17559

 (...)10. Por fim, JULGO EXTINTA a presente execução de cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 924, II do CPC/2015 e, por conseguinte, 

DETERMINO a expedição de alvará em favor do exequente na conta 

bancária informada à fl. 689.11. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.12. Publique-se. Intime-se. 13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 04 de fevereiro de 2020.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 170948 Nr: 7009-27.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIA A DIA PRESTADORA DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEÍNAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 Autos do Processo Código n.º 170948.

Vistos.

 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo e 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos indicando bens passíveis de penhora ou pugne o que 

entender pertinente.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 133463 Nr: 2335-11.2011.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIVANE JOSÉ DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Autos do Processo Código n.º 133463.

Vistos.

 1. Tendo em vista a manifestação do requerido às fls. 218/221, na forma 

dos arts. 9º e 10 do CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender pertinente.

2. Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87294 Nr: 2785-22.2009.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON DE ANDRADE JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de código n. 87294.

Vistos.

1. Na manifestação contida às fls. 136/142 o credor requereu que o juízo 

proceda na busca de bens em nome do executado por meio de consulta 

no sistema INFOJUD, arresto dos veículos (fls. 140-v/141-v) via RENAJUD, 

além de cadastro do nome da parte Executada no cadastro de 

inadimplentes via SERASAJUD.

2. Contudo, em análise aos autos, verifico que a parte requerida sequer foi 

citada da demanda, constando endereço atualizado à fl. 127.

 3. Isto posto, antes de proceder à análise dos pedidos da parte 

exequente, PROCEDA-SE à citação pela via postal da parte executada, 

devendo ser considerado o endereço informado à fl. 127.

4. Caso inexitosa a tentativa de citação na forma determinada acima, 

DETERMINO desde já sua citação por meio de expedição de edital com 

prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 

257 do CPC/2015.

5. Decorrido o prazo do edital, com fundamento no art. 72, inciso II e 

parágrafo único do CPC/2015, NOMEIO como curadora especial da parte 

executada a Defensoria Pública desta comarca que deverá ser intimada 

pessoalmente com encaminhamento dos autos para tal fim.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 189592 Nr: 8003-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORRACHARIA BANDEIRANTES LTDA, 

FABIANO DA GUIA ROCHA, PEDRO STEFANI DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES - OAB:10756, 

MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT, WANTUIL FERNANDES 

JUNIOR - OAB:10705/MT

 Autos do Processo Código n.º 189592.

Vistos.

 1. Sendo cumprida a obrigação pela parte requerida e não havendo 

custas a serem recolhidas, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações ínsitas na CNGC.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 192466 Nr: 9853-13.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARISI GIULIANO, MARCELO WEISSHEIMER, AUTO 

POSTO TUIUIU LTDA, SILVIA ELISA WEISSHEIMER SALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA REGINA PACHECO BEBER, LIRIO BEBER, 

LICELLY PACHECO BEBER, WILLIAN PACHECO BEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de código n. 192466.

Vistos.

1. Diante da manifestação da parte autora de fls. 399/400 relatando 

dificuldades na emissão da última parcela das custas processuais, 

OFICIE-SE o Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para que preste informações acerca do problema 

relatado.

2. Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar o que entender de direito.

3. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6640 Nr: 471-89.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMETILDE LEITE DA COSTA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 

6.514

 Autos do Processo de código n. 6640.

Vistos.

1. Analisando detidamente os autos verifico que o valor venal do imóvel foi 

reconhecido consoante certidão de fl. 716 datada de 07/05/2018.

 2. Com fulcro no art. 10 do CPC/2015 INTIMO as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se quanto aos critérios de fixação da 

atualização da dívida, se o termo final se dará na data da certidão de fl. 

716 ou se deverá ser atualizada até a presente data.

 3. Quanto ao interesse do exequente em realizar a adjudicação de 50% 

da área imóvel, no mesmo prazo fixado acima deverá esclarecer se tal 

pretensão é possível com base nos critérios adotados para divisão do 

solo urbano previstos na legislação municipal.

4. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20432 Nr: 1451-94.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, MARCELO DE 

OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779-MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA 

DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 20432.

Sentença de Extinção.

Vistos.

1. Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

MOTOS MATO GROSSO LTDA em face DENIS ANTONIO MACIEL e 

MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL, todos devidamente qualificados nos 

autos.

2. No curso da ação foi realizada penhora de percentual do salário da 

parte devedora que, conforme extratos aportados às fls. 207/208 foram 

realizados descontos suficientes para satisfação da obrigação, sendo 

irrisória a quantia restante da última atualização (fls. 202/203) e até 

superior à atualização constante às fls.177/177-verso.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Conforme exposto acima a penhora mensal de porcentagem do salário 

do executado foi suficiente para satisfação do débito.

 4. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente execução com 

fundamento no art. 924, II do CPC/2015.

5. Sendo informados os dados bancários para levantamento dos valores, 

EXPEÇA-SE o competente alvará em favor da parte exequente.

 6. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.

7. Custas remanescentes se houver, pela parte devedora.

8. Publique-se. Intime-se.

 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26179 Nr: 1975-57.2003.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VITTORAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo 

da Carta Precatória a ser expedida à comarca de Rio Branco/MT.

 Marco Antonio Viana Matheus Rodrigues.

Matricula 37652

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 125-60.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ADRIANY DE MORAES NAVARRO, ANTONIA 

AUXILIADORA MACIEL ESTIVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS SOUZA, HOSPITAL 

MIGUEL COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉLIO CHIESA - OAB:5660, 

LUÍS MARCELO B. GUIMMARRESI - OAB:OAB/MS 5.119, NILTON 

FERNANDES BRUSTOLONI - OAB:9934, WILSON CARLOS DE CAMPOS 

FILHO - OAB:11098

 Autos do Processo Código n.º 50466.

Vistos.

 1. Em razão da dificuldade de localização de perito médico com atuação 

na área de “Oncologia Pediátrica” até mesmo nos cadastros do banco de 

peritos do TJ/MT, INTIME-SE novamente a perita nomeada às fls. 498/498-v 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários 

periciais e tendo como pontos controvertidos a que se deve recair a prova 

pericial os descritos na decisão saneadora de fls. 405/411.

 2. No mais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 498/498-verso.

2. Decorrendo “in albis” o prazo sem a resposta da perita nomeada, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6643 Nr: 1889-62.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SAUL DA SILVA, VILMA VEIGA DA SILVA 

E SILVA, BENEDITO JOSUÉ PEREIRA RODRIGUES, LUIZ CARLOS 

MARQUES GARCIA, LILIAN HAYASHIDA, ESPÓLIO DE SHINGUEO 

HAYASHIDA, JUAREZ JOSÉ DE MATOS, AURENICE RODRIGUES DE 

SOUZA, SIDNEI HAYASHIDA, MARTHA HATSUMI HAYASHIDA, ELIZIO 

GUARDIAS, OZAMIR DOS SANTOS, LUCIA HELENA BUENO DE 

ASSUNÇÃO, YOSHIO HAYASHIDA, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, 

DAVID WILSON DE CAMPOS CARVALHO, JULIO MANOEL DA SILVA, 

ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA, TAKAHIKO ENDO, FRANCISCO DE ASSIS 

LEITE DUARTE, YASUHIKO ENDO, SEBASTIÃO DARIO DE OLIVEIRA, 

JOÃO CARLOS PAVIN, SILVAN LIMA DE FREITAS, WILSON MASSAHIRO 

KISHI, HUGOLINO SANTANA, ENEDINA ANIBAL SILVA, CRESCENCIO 

MILITÃO DA SILVA, ILDOMAR MELCHIADES FERREIRA LOBO, PLINIO 

FELICIANO DOS SANTOS, RENATO WIDAL GARCIA FILHO, JOÃO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTADORA CACIQUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115, LILIAN MARIA BRAGA MARTINS - OAB:14924/GO, MONISE 

FONTES BARRETO - OAB:7882, SINOMÁRIO ALVES MARTINS - 

OAB:9344/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos do Processo de Código nº 6643.

Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a inventariante para promover o devido 

andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Decorrido “in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 193212 Nr: 10291-39.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORIZA MORAES DOS SANTOS, 

IRANI MARIA DOS SANTOS CATELAN, JOAO BATISTA DOS SANTOS, 

MARIA DO CARMO DOS SANTOS, FRANCISCO MORAES DOS SANTOS, 

DONIZETE APARECIDA DOS SANTOS COSTA, BASILIO MORAES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Autos do Processo de Código nº 193212.
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Vistos.

1. Tendo em vista o ofício de fls. 114, PROMOVA-SE a digitalização dos 

autos e PROCEDA-SE ao envio por meio de mídia física (CD-R) à Justiça 

Federal de Mato Grosso.

2. Após, ARQUIVEM-SE os autos físicos nos termos da decisão de fls. 

11/112.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 196517 Nr: 1387-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENO PIRES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA DIAS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO LACERDA 

- OAB:11.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 196517.

Vistos.

1. Em atenção ao manifesto do autor às fls. 153/155, compulsando os 

autos, verifico regular trâmite do processo, sendo todos os interessados 

devidamente citados inclusive por editais. Com o trânsito em julgado da 

sentença ocorreu em coisa julgada material, com base no art. 502 do CPC 

não cabendo mais discussão da matéria.

 2. Ante ao exposto, INTIME-SE o Cartório do 1º Ofício de Cáceres/MT para 

o devido cumprimento da sentença de fls. 137/139-verso, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer em desobediência.

 3. Com a juntada da comprovação do cumprimento da decisão judicial, 

ARQUIVEM-SE os autos nos termos da sentença prolatada.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196917 Nr: 1590-55.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: genilza lima do carmo, vicente fernandes da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ademir dias, fatima regina dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

PROCESSO ESTÁ EM CARTÓRIO DISPONÍVEL PARA CARGA/VISTA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 144/146) o 

feito foi desarquivado e encontra-se disponível em cartório para vista da 

parte interessada.

 Outrossim cumpre informar a parte interessada que caso nada seja 

requerido, no prazo de 15 dias, o processo será remetido/devolvido ao 

arquivo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 197364 Nr: 1883-25.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA APARECIDA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON JARDIM FREIRE 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26.417 A

 (...)32. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da 

inicial em razão de ter a autora já recebido a indenização que tinha direito 

em sede administrativa.33. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.34. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios, que ficam 

arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º, do CPC/2015, contudo, SUSPENDO a exigibilidade em razão de ser 

beneficiária da justiça gratuita.35. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.36. Publique-se. Intime-se. 37. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 244479 Nr: 10875-04.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE PINTO DE MIRANDA CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SALES PAVINI - 

OAB:20.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 (...).. Ante ao exposto, em face da comprovada existência de ação 

proposta anteriormente, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes 

e o mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de Litispendência 

(artigo 337 §§ 1º a 3º do CPC/2015), ao que Declaro EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao fenômeno processual 

supra afirmado e com fundamento no artigo 485, incisos V Código de 

Processo Civil.8. Sem custas em razão de ser beneficiária da gratuidade 

de justiça.9. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.10. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97723 Nr: 2793-62.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR OLIVEIRA BARBOSA, ESPOLIO DE 

JOÃO BARBOSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 Autos do Processo de Código nº 97723.

Vistos.

1. Em atenção à manifestação do exequente (fls. 77) DEFIRO a suspensão 

do processo pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da data de protocolo 

da petição (03/09/2019).

2. Ante ao exposto, ARQUIVE-SE sem baixa até ulterior manifestação.

3. Decorrido “in albis” o prazo, INTIME-SE a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63494 Nr: 1030-31.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA, 

THEREZINHA AUGUSTA DA SILVA BARBOZA, NILTON SILVA BARBOSA, 

HELOÍSA BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS - OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Autos do Processo de Código nº. 63494.(...)8. Por fim, quanto à afirmação 

de que o cumprimento de sentença visa somente a ordem de despejo, 

razão não assiste à parte executada, visto que a sentença prolatada às 

fls.116/125 condena os requeridos a pagarem os aluguéis vencidos e 

vincendos até a data da efetiva desocupação, o que ainda não foi 

comprovado pelos executados e fixa honorários advocatícios em 15% do 

valor atualizado do débito, cabendo ao exequente ou à contadoria judicial 

atualizar a dívida. 9. Pelos fatos e fundamentos acima expostos INDEFIRO 

a impugnação do cumprimento de sentença de fls. 227/316 devendo o 

despacho de fls. 222 ser cumprido em sua integralidade.10. INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a data 

exata de desocupação do imóvel.11. PROCEDA-SE à retificação da capa 

dos autos fazendo constar a atual denominação da exequente conforme 

já determinado. 12. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 

2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 136552 Nr: 5763-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MENDONÇA CINTRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLICÉRIA DE BARROS COUTO, ORLANDO 

PEREIRA DO COUTO, DACIO DO COUTO, RICARDO DO COUTO, DELCI 

DUTRA DO COUTO, LUIZ ESPERIDIÃO DO COUTO, INECIR DALTRO DO 

COUTO, FIORAVANTE CASTELIANI, DELIA DO COUTO CASTELLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos do Processo Código n.º 136552.

Vistos.

 1. Diante do ofício de fls. 312 e da manifestação da parte autora às fls. 

315, PROCEDA-SE à retificação do mandado de averbação devendo 

constar todos os dados do imóvel conforme sentença prolatada às fls. 

304/306.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 140394 Nr: 10031-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPÇÕES 

LTDA - ME, ALEXANDRE DIVINO GARCIA, THEREZINHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16555-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 Autos do Processo de Código nº 140394.

Vistos.

1. Conforme certificado pela escrivania (fls. 124/125) inexistem valores 

vinculados ao feito.

2. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo de fls. 

128/128-v e DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo na forma do 

despacho de fls. 118.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 175927 Nr: 10587-95.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENDZIERSKI E NUNES ENG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TAVARES MOREIRA - 

OAB:

 Autos do Processo de Código nº 175927.

Vistos.

1. Tendo em vista que os autos já transitaram em julgado, PROMOVA-SE a 

baixa no sistema BACENJUD deferido às fls. 59/60.

2. Após, ARQUIVEM-SE os autos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 176746 Nr: 312-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MARTINS, JOÃO RENATO MAZULA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO OLIV ME, MAURICIO OLIVI, 

CLAUDINETE VELARDE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 Autos do Processo de código n. 176746.

Vistos.

1. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença às fls. 84/95, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

o pagamento da integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde já, mandado de penhora e avaliação.

3. Em caso de cumprimento espontâneo DEFIRO desde já a expedição do 

competente alvará para levantamento de valores por ventura depositados 

em favor da parte credora.

4. CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do 

CPC/2015).

5. Decorrido o prazo sem o pagamento, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de penhora e avaliação do bem indicado no “item 5” do acordo 

de fls.62/62-verso.

 6. Com a realização da penhora INTIME-SE o devedor/proprietário, através 

de seu advogado constituído (art. 841, §1° do CPC/2015), sendo o 

devedor/proprietário pessoa casada INTIME-SE também o seu cônjuge (art. 

842/CPC/2015).

 7. Observe em todo o caso a formalidade necessária, mormente a 

expedição de termo da penhora. Esclareço ainda que é dever do 

exequente promover a averbação da penhora na matrícula do imóvel tal 

como prevê o art. 844 do CPC/2015.

8. Quando juntada a avaliação do imóvel nos autos, INTIMEM-SE todas as 
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partes para que tomando conhecimento, manifestem-se e requeiram o que 

entender pertinente no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 872, §2° 

do CPC/2015.

 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 179892 Nr: 2201-42.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 179892.

Sentença de Extinção.

Vistos.

1. Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MATO GROSSO em face de DÉBORA GARCIA DE CARVALHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Às fls. 85 o exequente informou satisfação do débito requerendo pela 

extinção da execução.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Tendo em vista a manifestação do próprio exequente (fls. 85) tenho por 

satisfeita a obrigação.

4. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente execução com 

fundamento no art. 924, II do CPC/2015.

5. Custas remanescentes se houver, pela devedora.

6. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.

7. Publique-se. Intime-se.

 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 151293 Nr: 10125-12.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA 

SILVA - OAB:24580, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 151293.

Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a presente demanda se estende 

desde o ano de 2012 sem resolução.

2. Sendo a requerida devidamente citada às fls. 32, ou seja, desde o ano 

de 2014, não apresentou proposta de acordo ou realizou o adimplemento 

da dívida.

3. Desde o ajuizamento da demanda diversas tentativas de constrição 

patrimonial foram realizadas pelo juízo, contudo, sem sucesso (fls. 41/43 e 

fls. 48/50).

4. A parte exequente às fls.77/78-verso pugna pela apreensão da CNH e 

do passaporte da parte executa, além de bloqueio de cartões de crédito.

5. Entretanto, verifico que a decisão de fls. 70 determinou a intimação da 

executada para indiciar bens passíveis de constrição patrimonial, porém, 

às fls. 76 a escrivania equivocadamente impulsionou os autos intimando a 

parte exequente para indicar os bens, contrariando a determinação.

6. Às fls. 72/73 a exequente e realizou o pagamento da diligência do oficial 

de justiça.

 7. Ante ao exposto, antes de deliberar sobre os pedidos de fls. 77/78, 

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 70.

8. Cumprida as diligências acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para ulteriores deliberações.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 162384 Nr: 10169-94.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CÂMARA CANTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:9700/MT

 Autos do Processo de Código nº. 162384.

Sentença de Extinção.

Vistos.

1. Trata-se CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CLAUDIA CÂMARA 

CANTO MARTINS em face de UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após o deferimento do cumprimento de sentença pelo juízo a parte 

requerida aportou às fls. 207/209 comprovante de pagamento da 

condenação requerendo pela extinção da demanda.

3. Intimada a se manifestar nos autos, a parte autora manifestou 

concordância com o depósito realizado (fls. 211/212) e pugnou pelo 

levantamento dos valores em conta bancária de seu patrono.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Tendo em vista a manifestação do próprio exequente dando por quitado 

o débito, tenho por satisfeita a obrigação.

5. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente execução com 

fundamento no art. 924, II do CPC/2015.

6. EXEPÇA-SE o competente alvará em favor do exequente na conta 

bancária informada às fls. 211/211-verso, devendo o gestor judiciário se 

atentar quanto aos poderes outorgados ao advogado em procuração.

7. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intime-se.

 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 165976 Nr: 3027-05.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de código n. 165976.

Vistos.

1. Visto que as inúmeras tentativas de citação da parte requerida se 

restaram infrutíferas e o processo já se arrasta por mais de 06 anos sem 

seu deslinde, DEFIRO a expedição edital com prazo de 30 (trinta) dias para 

citação do requerido ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, 

seguindo-se à risca as formalidades do art. 257 do CPC/2015, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.

2. Transcorrido o prazo acima sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3. Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

CPC/2015 NOMEIO como curadora especial da parte requerida a 

Defensoria Pública desta comarca que deverá ser intimada pessoalmente 
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da nomeação com o encaminhamento dos autos.

4. Na sequência, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar o que entender pertinente.

5. Caso transcorrido “in albis” o prazo fixado, INTIME-SE pessoalmente 

para, no mesmo prazo manifestar-se, sob pena de extinção.

6. Decorrido este último, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para demais deliberações.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 169819 Nr: 6094-75.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLETE HELENA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E 

SILVA, LUIS FELIPE LEMES ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, Wanderlei Lopes Conceição - OAB:14.000

 (...)7. A empresa esclareceu que para o encargo técnico pericial será 

necessária a realização de inúmeros procedimentos e vistorias, sendo 

que os procedimentos contemplam análise e cotejamento de 

documentação juntada aos autos, análise técnica e levantamento 

fotográfico para constatação de possíveis irregularidades na obra e a 

elaboração de laudo técnico pericial conclusivo. Para tanto, o perito 

arbitrou a título de honorários por seus serviços o valor de R$ 6.980,00 

(seis mil novecentos e oitenta reais), montante que entendo como 

adequado para tal finalidade. 8. Por todo exposto, nos termos do art. 465, 

§ 3°, do CPC/2015, FIXO os honorários periciais em R$ 6.980,00 (seis mil 

novecentos e oitenta reais).9. INTIME-SE a parte embargante para que 

cumpra o “item 4” da decisão de fls. 76/76-verso adimplindo com os 

honorários periciais ora fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão da prova pericial.10. CUMPRA-SE integralmente os 

comandos da decisão prolatada às fls. 76/76-verso, providenciando e 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2020.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000399-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGA LARA CASTRILLON (REU)

LUIZ CASTRILLON (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000399-16.2020.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA JOSE DA SILVA DE ARRUDA REU: LUIZ CASTRILLON, HUGA 

LARA CASTRILLON Vistos. 1. Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário 

de Bem Imóvel proposta por MARIA JOSÉ DA SILVA DE ARRUDA em face 

de LUIZ CASTRILLON e HUGA LARA CASTRILLON, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 2. Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, 

CITEM-SE e INTIMEM-SE pessoalmente o (a) requerido (a) e os confinantes 

e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do 

Código de Processo Civil, para comparecerem à audiência de tentativa de 

mediação/conciliação, preferencialmente acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. 3. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 4. 

ADVIRTA-SE a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). 5. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000404-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIR LAURINDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000404-38.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: OSMAIR LAURINDO 

DE ARAUJO Vistos. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em desfavor de 

OSMAIR LAURINDO DE ARAÚJO, qualificados nos autos. 2. Demonstra o 

Requerente a relação contratual que mantém com o requerido (id. 

29018644), tendo por objeto o bem cuja busca e apreensão pretende, a 

saber: veículo marca FIAT, modelo Siena - 4P – Básico-ELX 1.0 mpi Fire 

Flex 8v. , ano fabricação 2007/2008 , chassi 9BD17206G83342003 , placa 

KAI0611, cor PRETA e renavam nº 927294044. 3. Comprovou ainda a 

mora da requerida, na forma do §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, 

pois foi juntado no id 29018644 comprovante de notificação extrajudicial 

da parte requerida. 4. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do 

bem é medida autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar à demandada, como prevê o §7º daquele comando 

legal. 5. Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima 

descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pelo Requerente. 

6. Cumprida a medida, CITE-SE o (a) Requerido (a) para responder, em 15 

(quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da 

dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar 

computados juros legais e correção monetária, custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. 7. Consigne-se que, cinco dias após executada a medida, 

consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no patrimônio do 

Requerente, estando este autorizado a transferir a propriedade do bem 

junto às repartições competentes, para si próprio ou para terceiro por ele 

indicado. 8. INTIME-SE. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000193-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA MOREIRA (REQUERENTE)

LEONARDO LUAN MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco SICREDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000193-02.2020.8.11.0006 Vistos. 1. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ 

JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DE VALORES proposta por HELÉN MOREIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 63 de 673



representada por LEONARDO LUAN MOREIRA e JANICE TEREZINHA 

MOREIRA no intento de obter autorização judicial para auferir levantamento 

de valores não sacados em vida por JOÃO PEDRO MOREIRA. 2. RECEBO 

a inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC, que 

segue procedimento especial do art. 719ss do CPC/2015. 3. Tendo em 

vista que a parte autora não possui informações acerca dos valores 

correspondentes, OFICIE-SE o BANCO SICREDI, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe a este Juízo o quantum existente referente a valores 

na conta de titularidade do falecido JOÃO PEDRO MOREIRA, CPF: 

386.564.189-04. 4. CITEM-SE os possíveis interessados por edital com 

prazo de 20 (vinte) dias para os fins do art. 721ss do CPC/2015. 5. 

Presentes os elementos que evidenciam a condição hipossuficiente dos 

autores, DEFIRO a gratuidade de justiça com espeque no art. 98 do 

CPC/2015. 6. Com o retorno dos expedientes e decorrido “in albis” o prazo 

do edital, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar o que entender pertinente. 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000359-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVALDO PESSOA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA OAB - MT25808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000359-34.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: GEDIVALDO PESSOA ORTIZ REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por GEDIVALDO 

PESSOA ORTIZ em face de COOPERATIVA SICREDI SUDOESTE/MT, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. No despacho de ID. 

28919471, determinou-se a intimação da parte requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, demonstrar os pressupostos para a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido. 3. 

Verifico que a parte requerente, para corroborar o suposto direito à 

isenção do pagamento das custas processuais, apenas promoveu a 

juntada da cópia de sua CTPS a título de comprovação da alegação de 

insuficiência de recursos, o que, por si só, não reflete a realidade 

econômica do autor. 4. Saliento que os benefícios da assistência judiciária 

não devem ser concedidos de forma generalizada, sem qualquer 

embasamento fático. Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos 

autos da hipossuficiência pela pessoa natural, se os elementos do 

caderno processual evidenciam a falta dos pressupostos legais cabe ao 

juiz determinar a comprovação do que alega a parte requerente, à luz do 

artigo 99, §2º, do CPC. 5. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. 6. Logo, diante da ausência de 

provas seguras de onde se pudesse retirar o sustentado pela parte 

autora de estado de hipossuficiência, não há como autorizar a concessão 

do benefício pleiteado. 7. Com efeito, diante da falta de presunção do 

estado de hipossuficiência da parte requerente, o não acolhimento do 

pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, é medida que se 

impõe. 8. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte AUTORA para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, procedendo com o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA AURORA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo 

de 5 dias manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito 

(ID 28669987), o que entender de direito. Cáceres, 10 de fevereiro de 

2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003568-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte requerente para, 

querendo, no prazo legal, com fundamento nos art. 513 § 1º c.c 523 do 

Código de Processo Civil, promover o cumprimento da sentença. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001935-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação das partes, com supedâneo nos artigos 

437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da resposta do ofício 10/2020 (ID.Num. 

28668282). Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002105-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA (REQUERIDO)

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (REQUERIDO)

NILTON SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação dos requeridos, com supedâneo nos 

artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do requerimento (ID.Num. 28018793). Cáceres/MT, 10 
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de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004027-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BARBOSA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação (ID.Num. 22732952), no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002870-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA DA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002870-39.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME RÉU: BARBOSA DA 

SILVEIRA & SILVEIRA LTDA - ME No dia 23.08.2019 foi proferida pelo 

Juízo do Juizado Especial decisão nos autos 1004027-47.2019.8.11.0006 

declinando a competência de processo distribuído envolvendo as partes.. 

O processo do juizado ainda não foi redistribuído. Com efeito, aguarde-se 

a redistribuição e após, retorne ambos concluso para análise conjunta. 

Intimem-se. Cáceres/MT, 15 de novembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006349-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ APARECIDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 82, §1° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado de citação a ser oportunamente 

expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 10 de fevereiro de 2020. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005120-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HONORATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO JUNTADA DE DOCUMENTO Certifico que procedi à 

juntada do documento anexo. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006432-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação da parte requerente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e documentos (ID.Num. 

26694331), por outro norte, neste mesmo ato, promovo a intimação da 

parte requerida, com fulcro nos artigos 09 e 10 do CPC, para, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do requerimento e documentos (ID.Num. 

27048013). Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002555-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA LAURENCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do requerimento e 

documentos acostados aos autos (ID.Num. 28020873 s.s). Cáceres/MT, 

10 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004405-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LEMES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte requerente para, 

querendo, no prazo legal, com fundamento nos art. 513 § 1º c.c 523 do 
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Código de Processo Civil, promover o cumprimento da sentença. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005659-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO AGUILERAS MARTINS OAB - RJ210661 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte requerente para, 

querendo, no prazo legal, com fundamento nos art. 513 § 1º c.c 523 do 

Código de Processo Civil, promover o cumprimento da sentença. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003382-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

E F DA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do Exequente para que indique bens à 

penhora e/ou requeira o que entender pertinente para satisfação do seu 

crédito, no prazo de 15 dias. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004502-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA OAB - MT12533-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO WILL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004502-71.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 25.183,85 ESPÉCIE: 

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: MARIELLA 

MALDONADO DE BARROS Endereço: Rua Casal Vasco, 352, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: VALMIR 

ANTONIO WILL Endereço: Avenida Rio Branco, 2742, Centro, 

CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DOS POLOS, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 07/05/2020 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cáceres - MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000389-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000389-69.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: IARA FERREIRA 

Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia da missiva 

como mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT., 10 Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000407-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELENE DOROTEIA LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000407-90.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: DILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SUZELENE 

DOROTEIA LEMES DA SILVA Designo o ato deprecado para o dia 11 de 

março de 2020, às 14:30 horas. Comunique-se o Juízo deprecante. 

Intimem-se as partes, inclusive a parte ré quanto ao seu dever de notificar 

a testemunha para comparecimento ao ato designado para oitiva (art. 

455/CPC). Cumpra-se. Cáceres/MT., 10 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-93.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURCINEA ALVES CANDIDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000368-93.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA REU: DURCINEA ALVES CANDIDA Embora os requerentes 

tenham complementado a prova pré-constituída, persiste a necessidade 

da audiência de justificação. Assim sendo, considerando ainda a 

justificativa de impossibilidade de comparecimento em audiência de 

justificação designada para o dia 18.02.2020, acolho o pedido de 

redesignação. Nesse sentido, designo o ato para o dia 11 de março de 
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2020 às 15:00 horas. Portanto, considerando ainda a juntada de novos 

documentos pela parte autora, cite-se e intime-se a parte ré anotando a 

nova data da audiência e constando os novos documentos para que 

sobre eles torne-se ciente. Caso já tenha sido levada a efeito a citação, 

promova-se então a mera intimação quanto a redesignação da audiência e 

os novos documentos. Por fim, adote a Secretaria da Vara as 

providências necessárias para a exclusão dos documentos indicados pelo 

autor em sua última manifestação apontando-os como sendo estranhos a 

sua pretensão (Id. 288443578 e Id 28843584). Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 

de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003691-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003691-14.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: 

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV 

do Código de Processo Civil acolho o pedido de pesquisa de veículos via 

sistema RENAJUD. Segue em anexo o resultado. Intimo o exequente para 

se manifestar, em 15 dias. Cáceres/MT., 10 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006402-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA FERREIRA DA SILVA PAULA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006402-21.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA PAULA RECONVINDO: 

ESMERALDA FERREIRA DA SILVA PAULA Vistos, etc... Diante da 

expressa previsão legal (art. 357, §4º, CPC), tendo sido determinada 

produção de prova testemunhal e não havendo qualquer justificativa para 

dilação do prazo ou exceção aplicável à demanda, a parte deverá 

apresentar o rol das testemunhas que serão inquiridas no prazo fixado 

pelo Juízo, razão pela qual indefiro o pedido formulado na petição de id. 

28950736. Como não houve decurso do prazo fixado, qual seja, até 10 

dias antes da data da audiência (id. 27300148), não há necessidade de 

dilação o prazo concedido. Oficie-se ao Cartório Eleitoral local como 

determinado (id. 27300148). Retornem conclusos por ocasião da 

audiência. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006492-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WILIAN FERREIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006492-29.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

EXECUTADO: MAX WILIAN FERREIRA COSTA Vistos, etc... Defiro a 

pesquisa de endereço do executado. CPF: 018.232.841-40 Nome 

Completo: MAX WILIAN FERREIRA COSTA Nome da Mãe: ANGELA MARIA 

FERREIRA Data de Nascimento: 24/09/1992 Título de Eleitor: 

0031294021821 Endereço: RDV MT 240 SN TANGARA SANTO AFONSO 

ZONA RURAL CEP: 78300-000 Municipio: TANGARA DA SERRA UF: MT 

Dados do Eleitor Nome MAX WILIAN FERREIRA COSTA Título 

031294021821 Data Nasc. 24/09/1992 Zona 6 Endereço RUA MARECHAL 

DEODORO614 - CENTRO Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 

15/12/2008 Nome Pai JOSÉ APARECIDO OLIVEIRA COSTA Nome Mãe 

ANGELA MARIA FERREIRA Naturalidade CÁCERES, MT Cód. Validação 

9edc4749aa0377be199401af8ee6305e Manifeste-se a exequente 

requerendo o que entender pertinente para prosseguimento do feito em 15 

dias. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005202-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY VAN DER LAAN AFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005202-76.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: SUELY VAN DER 

LAAN AFONSO Vistos, etc... Defiro a pesquisa de endereço da parte ré. 

CPF: 205.563.301-53 Nome Completo: SUELY VAN DER LAAN AFONSO 

Nome da Mãe: IZONITA FERREIRA VAN DER LAAN Data de Nascimento: 

18/08/1960 Título de Eleitor: 0013840001929 Endereço: R SEBASTIAO 

JOSE DE SOUZA 251 NSA SRA APARECIDA CEP: 79620-110 Municipio: 

TRES LAGOAS UF: MS Dados do Eleitor Nome SUELY VAN DER LAAN 

AFONSO Título 013840001929 Data Nasc. 18/08/1960 Zona 6 Endereço 

RUA AGUAS MARINHA 00 - VILA MARIANA Município CÁCERES UF MT 

Data Domicílio 14/02/2007 Nome Pai ANTONIO VAN DER LAAN Nome Mãe 

IZONITA FERREIRA VAN DER LAAN Naturalidade TRÊS LAGOAS, MS Cód. 

Validação 08eb9dfba97bde914d54a30c2faaaad4 Manifeste-se a parte 

autora requerendo o que entender pertinente para prosseguimento do feito 

em 15 dias. Ressalto sobre a possibilidade de conversão da busca e 

apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto Lei 

911/69. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001364-33.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: JUDSON SANDER PRATA, JEFFERSON MARCIO VIANA Em 

complemento ao despacho anterior, segue em anexo o resultado da 

pesquisa INFOJUD. Manifeste-se o exequente no prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de Fevereiro de 

2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002518-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO ZANATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002518-18.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALERIO ZANATA REU: GRAMARCA VEICULOS LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Vistos etc. Diante do resultado da prova pericial, 

suscito novamente as partes quanto a pertinência da colheita das demais 

provas já deferidas por ocasião do despacho saneador (id. 16708500). 

Portanto, deverão as partes esclarecer se insistem na produção das 

demais provas já deferidas. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de Fevereiro de 

2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (REU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003055-48.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: CRISTINA DE 

ARAUJO MIRANDA, SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Vistos etc. Aguarde 

o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida observando-se 

as diretrizes contidas no despacho que recebeu o pedido de cumprimento 

de sentença. Ademais, saliento que os executados foram intimados 

pessoalmente (id. 27848344 - Pág. 2) e que é indevida a intimação da 

Defensoria Pública para manifestar em nome deles, pois até o momento 

não há o pedido de assistência judiciária pela Defensoria Pública e os 

requeridos foram citados pessoalmente também no curso da ação de 

conhecimento (id. 17338668 - Pág. 1). Decorrendo o prazo para 

pagamento voluntário, certifique e intime o exequente para manifestação 

no prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 04 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006422-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVALDO DE SOUZA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006422-12.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

LERIVALDO DE SOUZA MONTEIRO REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

A inicial sequer foi recebida. Pelos documentos apresentados pelo Autor 

restou demonstrado a existência de pretensão resistida. Por outro lado, 

mesmo sem que a inicial sequer tenha sido recebida, a parte Requerida já 

compareceu na lide e apresentou defesa. Por conta de tais ocorrências, 

delibero: 1 - Fica recebida a inicial. 2 - Providencie à escrivania à 

habilitação do Procurador da Requerida; 3 - Em atenção ao princípio da 

economia e celeridade, manifestem as partes quanto o interesse na 

designação de audiência nos moldes do art. 334 do CPC,no prazo de 10 

dias. 4 - Acaso ambas as partes considerem já superada a necessidade 

de realizar a audiência, fica desde já deliberado pela citação da Requerida, 

e nesse caso, intime a parte Autora para impugnar, querendo, no prazo de 

15 dias. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003143-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DE MELO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003143-18.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MARIA EDUARDA DE MELO SILVA Segue em anexo o alvará em favor da 

requerida. Certifique o decurso do prazo recursal e após as formalidades 

legais, arquive-se. Cáceres/MT, 10 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001365-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINE SILVA DE SOUZA (REU)

SILVANA BENTO GARCIA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001365-81.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES REU: SILVANA BENTO 

GARCIA - ME, SUELEN CRISTINE SILVA DE SOUZA Vistos etc. Providencie 

o Advogado da parte autora a juntada da minuta de acordo devidamente 

assinada pela ré Suellen Cristine. Anoto o prazo de 15 dias. No mesmo 

prazo, manifeste-se o autor quanto ao interesse de transigir manifestado 

pela ré Silvana Bento no id. 26708504 - Pág. 1. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT, 10 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004869-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004869-27.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: IVONETE DA SILVA MONTEIRO Defiro o requerimento 

formulado pela Defensoria Pública no id. 27825742 - Pág. 1. Portanto, 

expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais de Alto 

Piquiri/PR, questionando se em seus livros e dados cadastrais consta que 

é genitora da contraente Ivonete da Silva Monteiro, a pessoa de Corina de 

Jesus da Silva. Caso seja positiva a resposta, deverá aquela serventia 

encaminhar a segunda via do aludido documento. Anote-se o prazo de 15 
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dias para a resposta. Vindo a resposta, intime-se a Defensoria Pública 

para manifestação. Cáceres/MT, 10 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001377-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON COSTA DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001377-27.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ADMILSON COSTA DA CUNHA Vistos etc. Nos termos do art. 9° do CPC, 

intimo a parte autora a se manifestar quanto a última 

manifestação/requerimento da parte ré, ficando anotado o prazo de dez 

dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de fevereiro 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002901-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002901-59.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

F M C CENTER CAR LTDA REU: CHUENLAY DA SILVA MARQUES Nos 

termos do art. 9° do CPC, intimo a parte requerida a se manifestar quanto a 

última manifestação/requerimento da parte autora, ficando anotado o 

prazo de 48 horas. Decorrido o prazo, retorne concluso com urgência. 

Cáceres/MT., 10 de fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1005509-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (IMPUGNANTE)

SOLANGE CARDOSO (IMPUGNANTE)

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005509-98.2017.8.11.0006. 

IMPUGNANTE: ANILTON JUNIOR POMPERMAYER, SOLANGE CARDOSO, 

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME IMPUGNADO: BANCO DO BRASIL 

SA Sendo apresentada proposta de honorários, intimem as partes 

conforme deliberado no id. 22186114 . Cáceres/MT., 10 de fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000774-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000774-51.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARCIA ALVES DE MENEZES Reoportunizo a parte Autora 

indicar dados bancários, no prazo de 10 dias. Sendo indicado, intime o 

Oficial de Justiça. Esgotadas as providências – atentando-se aos 

comandos estabelecidos na decisão contida no id. 22422340 – arquive-se. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003939-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON CARNEIRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003939-43.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE MILTON CARNEIRO DE LIMA EXECUTADO: JOSE 

HENRIQUE RODRIGUES Vistos, etc... Defiro o pedido formulado na 

manifestação de id. 26327529. Expeça-se ofício ao 2º Batalhão de 

Fronteira do Exército Brasileiro localizado nesta cidade, requisitando 

informações acerca dos rendimentos eventualmente recebidos pelo 

devedor José Henrique Rodrigues, encaminhando cópia da última folha de 

pagamento. Sem prejuízo, deve a parte Exequente diligenciar e comprovar 

que realizou buscas para localização de bens do devedor, especialmente 

perante o Cartório de Registro de Imóveis. Para tanto, anoto o prazo de 15 

dias. Vindo a resposta do ofício, manifeste-se o Credor requerendo o que 

entender pertinente para satisfação do seu crédito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005225-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005225-90.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: JANE DE LIMA CARVALHO Vistos, etc... Na 

diligência realizada via BACENJUD restaram constritos os valores de 

R$1.389,00 e R$988,52 (id. 24684325). Manifeste-o Exequente se tem 

interesse no levantamento das referidas quantias a fim de que seja a 

devedora intimada e, após, expedido alvará, ou não havendo interesse 

seja disponibilizado novamente à devedora. Manifestando pelo 

levantamento da quantia, desde já determino a intimação pessoal da 

devedora quanto ao bloqueio realizado, nos termos do art. 854, §2º, do 

CPC. Defiro a pesquisa de veículos registrados em nome da devedora. 
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Manifeste-se a Credora quanto ao resultado anexo. No mais, antes de 

apreciar o pedido de quebra de sigilo fiscal da devedora, deve a parte 

Exequente diligenciar e comprovar que realizou buscas para localização 

de bens da Executada, especialmente perante o Cartório de Registro de 

Imóveis. Pondero que a quebra do sigilo somente justifica quando esgotas 

outras diligências em busca de bens passíveis de penhora, por se tratar 

de medida excepcional à regra geral da preservação da privacidade 

prevista pela Constituição Federal (art. 5º, inciso X, CF). Assim, anoto o 

prazo de 15 dias para que a credora comprove ter diligenciado em busca 

de bens da executada no Cartório de Registro de Imóveis, e no mesmo 

prazo, para que esclareça quanto ao interesse na inclusão do nome da 

devedora nos órgãos de proteção ao crédito (art. 782, §3º, CPC) e 

indisponibilidade de bens no âmbito nacional por meio do sistema CENIB 

(https://www.indisponibilidade.org.br/institucional). Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001467-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALNERIO CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001467-35.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALNERIO CASSIANO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Manifeste a 

parte Autora sobre o depósito realizado pela Requerida, no prazo de 15 

dias. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002326-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002326-85.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. EXECUTADO: THIAGO 

APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA Vistos, etc... Defiro o pedido formulado 

no id. 25833783. Proceda com nova tentativa de citação do Executado no 

endereço indicado na inicial (RUA BELGICA, Q55 , Nº 1 , CASA - Bairro 

VILA REAL, CEP 78200-000) por meio de carta registrada. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001381-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMIRO APARECIDO RAMOS DORADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001381-69.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: TELMIRO APARECIDO RAMOS DORADO Vistos, etc... O 

pedido de penhora via BACENJUD já foi objeto de análise e não obteve 

êxito. Assim, indefiro a reiteração da medida. Como a Credora não indiciou 

bens, arquive-se sem baixa na forma do art. 921, inciso III, §1º do CPC, 

pelo prazo de 01 (um) ano ou até ulterior indicação de bens pela 

Exequente. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006485-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

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

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIOS AQUINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006485-71.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARCOS 

VINICIOS AQUINO DE SOUZA Vistos, etc... A pesquisa de endereço em 

nome do Requerido já foi realizada duas vezes por este Juízo, sendo 

realizada nos cadastros da Receita Federal e Justiça Eleitoral, ambos com 

farto banco de dados o que, contudo, não levou a uma diligência positiva. 

Desta feita, indefiro nova pesquisa por ora. Intime-se a parte autoras para 

que diligencie em busca de novo endereço e/ou requeira o que entender 

pertinente para prosseguimento do feito, podendo inclusive pugnar pela 

conversão da demanda em ação executiva com fulcro no art. 4º do 

Decreto Lei 911/69. Para tanto, anoto o prazo de 10 dias SOB PENA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002440-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONELI SANTANA CORREA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002440-87.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: 

ANTONELI SANTANA CORREA Vistos, etc... Renovo a intimação do autor 

a fim de que se manifeste quanto ao despacho anterior (id. 25975811), 

notadamente no que se refere a pesquisa de endereço realizada pelo 

Juízo, bem como para que requeira as providências que entender 

pertinente para citação do réu e regular prosseguimento do feito. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias SOB PENA DE EXTINÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001786-08.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: ADONIAS DA SILVA, CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA, 

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Vistos etc. Quanto ao pedido de 

anotação da dívida junto ao SERASA possui previsão expressa na 

legislação instrumental (art. 782, §3° do CPC), fica desde já deferido o 

pedido formulado pelo exequente em sua última manifestação (id. 

26402332). No tocante ao pedido de apreensão de CNH, PASSAPORTE e 

bloqueio de CARTÃO DE CRÉDITO, por se tratarem de medidas atípicas ao 

processo de execução e também pelo contraditório não representar risco 

à frustração da execução, determino a intimação dos executados para 

que no prazo de 15 dias se manifestem quanto a pretensão do exequente. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001688-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA OAB - PR20912-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001688-52.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

EXECUTADO: JABUR PNEUS S.A Reitero a intimação do exequente a fim 

de que indique bens à penhora, no prazo de 10 dias. Permanecendo inerte 

o processo será submetido ao arquivo sem a suspensão do prazo 

prescricional. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de 

fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006298-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006298-29.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA Reitero a intimação da parte autora 

a fim de que impulsione o cumprimento da carta precatória, no prazo de 

dez dias. Permanecendo inerte, devolva-se a missiva. Cáceres/MT., 10 de 

fevereiro de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004030-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LUIZ DUARTE RIGOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004030-02.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE 

DO JURUENA-AJES REQUERIDO: VICTOR LUIZ DUARTE RIGOTTI Vistos, 

etc... Renovo a intimação da parte autora a fim de que indique o endereço 

para citação do réu no prazo de 10 dias, sob pena de devolução da 

missiva sem cumprimento da finalidade. Acaso indique novo endereço, 

cumpra-se como determinado (id. 21552240). Por outro lado, não havendo 

manifestação, oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando a 

impossibilidade cumprimento da missiva com as homenagens de estilo, e, 

após, providencie a baixa nos registros. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003710-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OVANIL CESAR DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003710-54.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: OVANIL CESAR DE 

CAMPOS Vistos, etc... Renovo a intimação do Exequente a fim de que 

promova a distribuição da carta precatória expedida para citação do 

Executado (id. 24696058), no prazo de 10 dias, SOB PENA DE IMEDIATA 

EXTINÇÃO dado o comportamento desidioso que vem demonstrando a 

parte quanto aos atos necessários para prosseguimento da execução. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, novamente conclusos para extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006875-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA DA COSTA VIEIRA (AUTOR(A))

ADAO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA DA SILVA E ANA MARQUES GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELSO DE MACEDO OAB - 274.414.581-53 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006875-41.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADAO VIEIRA, ROSILENE MARIA DA COSTA VIEIRA REU: ESPÓLIO DE 

LUIZ GARCIA DA SILVA E ANA MARQUES GARCIA REPRESENTANTE: 

JOAO CELSO DE MACEDO Vistos, etc... Intime-se novamente a Fazenda 

Pública Estadual a fim de que manifeste eventual interesse na lide, 

esclarecendo se entende necessária a apresentação de todos os 

documentos solicitados no id. 18709951, considerando que nos ids. 

17105063, 17104919, 17105045 e 1704918 os autores colacionaram 

planta topográfica e memorial descritivo do imóvel, além de contrato de 

promessa de compra e venda e certidão de breve relato da matrícula do 

bem. Anoto o prazo de 15 dias para manifestação. Após o decurso do 

prazo, novamente conclusos para análise do pedido de homologação do 

acordo celebrado. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002369-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY LUSIA PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002369-85.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

DAISY LUSIA PEREIRA COELHO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O art. 

370 do CPC assinala que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Nesse 

sentido, intimo a parte autora para que melhor esclareça a pertinência da 

prova testemunhal solicitada no id. 27267899 - Pág. 1, uma vez que toda a 

controvérsia está, em tese, em torno de questão de direito o que 

eventualmente poderá ser sanada mediante análise da prova documental 

encartada nos autos. Logo, informe a autora a perspectiva pela qual a 

prova testemunhal servirá à solução do mérito. Para tanto, anoto o prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 04 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027594-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VANINI GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO OAB - PA014488 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1027594-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO VANINI GARCIA REU: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Acolho o requerimento da Defensoria 

Pública (id. 28621001) no sentido de que seja expedida a intimação 

pessoal à parte autora quanto a audiência designada para o dia 

20.02.2020. No mais observe o disposto no despacho contido no id. 

28139075 - Pág. 1. Cumpra-se. Cáceres/MT., 04 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 8300-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO J. DA COSTA ME, SEBASTIÃO 

JORGE DA COSTA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA, EDVIAN 

ORTIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Monezi Benevides - 

OAB:25976/O

 Defiro o pedido de fls. 217/218 em relação aos Devedores que não 

tiveram bloqueios na conta.

Com a juntada do resultado, manifestem as partes no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175780 Nr: 10492-65.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE PINHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC AMARAL ROUPAS E ACESSÓRIOS, 

ANDREI DAL CANTON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, GABRIEL ADORNO LOPES - OAB:143085/mt

 ... Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO nos seguintes termos: a) 

CONDENO a parte RÉ a restituir a parte autora na importância de 

R$22.000,00 os quais deverá deverão ser atualizados mediante correção 

monetária (INPC) a partir da data da rescisão (21.01.2015) e juros de mora 

(1% a.m.) a partir da citação conforme art. 405 do Código Civil; b) 

DECLARO ainda a RESCISÃO DO CONTRATO de FRANQUIA celebrado 

entre as partes com efeitos a partir do dia 21.01.2015; c) Dado o resultado 

desta demanda onde foi reconhecida a rescisão contratual a partir do dia 

21.01.2015, sendo também reconhecido a legitima produção de efeitos do 

contrato no período entre a assinatura do contrato e a rescisão, subsiste 

razão parcial na pretensão deduzida na inicial da ação cautelar de modo 

que será legítima a cobrança de eventuais valores devidos pela 

franqueada ao franqueador no período em que vigorou o contrato. Isto 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação cautelar ajuizada por 

Mariana de Pinho Oliveira em face de Adc Amaral Roupas e Acessórios; 

d) condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% sobre 

o valor líquido da condenação (quanto a ação principal). No mesmo 

sentido, condeno a parte ré na ação cautelar ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe 

correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa; Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se a ação cautelar. Já na ação principal, intime-se 

a parte autora a promover o pedido de cumprimento de sentença, 

acompanhado com a planilha de cálculo da dívida, no prazo de 15 dias. Em 

sendo apresentado o pedido de cumprimento de sen-tença, intime-se a 

parte ré para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pa-gamento da 

dívida, sob pena de acréscimo de multa (10%) e honorários (10%) – art. 

523, §1° do Código de Processo Civil. P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175817 Nr: 10514-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIANA DE PINHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC AMARAL ROUPAS E ACESSÓRIOS, 

ANDREI DAL CANTON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 ... Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO nos seguintes termos: a) 

CONDENO a parte RÉ a restituir a parte autora na importância de 

R$22.000,00 os quais deverá deverão ser atualizados mediante correção 

monetária (INPC) a partir da data da rescisão (21.01.2015) e juros de mora 

(1% a.m.) a partir da citação conforme art. 405 do Código Civil; b) 

DECLARO ainda a RESCISÃO DO CONTRATO de FRANQUIA celebrado 

entre as partes com efeitos a partir do dia 21.01.2015; c) Dado o resultado 

desta demanda onde foi reconhecida a rescisão contratual a partir do dia 

21.01.2015, sendo também reconhecido a legitima produção de efeitos do 

contrato no período entre a assinatura do contrato e a rescisão, subsiste 

razão parcial na pretensão deduzida na inicial da ação cautelar de modo 

que será legítima a cobrança de eventuais valores devidos pela 

franqueada ao franqueador no período em que vigorou o contrato. Isto 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação cautelar ajuizada por 

Mariana de Pinho Oliveira em face de Adc Amaral Roupas e Acessórios; 

d) condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% sobre 
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o valor líquido da condenação (quanto a ação principal). No mesmo 

sentido, condeno a parte ré na ação cautelar ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe 

correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa; Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se a ação cautelar. Já na ação principal, intime-se 

a parte autora a promover o pedido de cumprimento de sentença, 

acompanhado com a planilha de cálculo da dívida, no prazo de 15 dias. Em 

sendo apresentado o pedido de cumprimento de sen-tença, intime-se a 

parte ré para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pa-gamento da 

dívida, sob pena de acréscimo de multa (10%) e honorários (10%) – art. 

523, §1° do Código de Processo Civil. P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165315 Nr: 2390-54.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CAPRONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVOREDO VILAS 

BOAS - OAB:74368 MG, DANIEL VILAS BOAS - OAB:74368 MG, LUIZ 

MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12384, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Impulsiono os autos para proceder a intimação dos advogados das partes 

para manifestarem acerca do laudo complementado, que encontra-se 

acostado nos autos às fls. 933/938, no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000073-56.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THALLYSON RAMALHO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000073-56.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

THALLYSON RAMALHO GOMES Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em face de Thallyson Ramalho Gomes. Analisando os 

documentos que acompanham a exordial, verifico que foram cumpridos os 

requisitos necessários para deferimento da liminar pretendida. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como 

depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007328-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE SOUZA PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1007328-02.2019.8.11.0006. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

RENATO DE SOUZA PORTO Vistos e etc. Trata-se da ação de busca e 

apreensão demandada por Bradesco Administradora de Consórcio LTDA 

em face de Renato de Souza Porto. Recebo a emenda a inicial. Com 

fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual 

deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo 

mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000527-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES NONATO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA OAB - MT20325/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGUROS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000527-75.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARCONDES NONATO BENTO DA SILVA REQUERIDO: 

CAIXA SEGUROS S.A Vistos etc. Conforme se verifica do id. 27898875 - 

Pág. 1 a parte executada efetuou o pagamento do valor de R$6.194,00 a 

título de pagamento do saldo remanescente e liquidação plena da 

execução. Vê-se também que por meio da manifestação contida no id. 

28282324 - Pág. 1 o credor manifestou-se no sentido de concordar com o 

valor depositado como forma de quitação plena da execução. Portanto, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO na forma do art. 924, II do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Segue em anexo o alvará destinando o valor 

depositado para a conta corrente indicada na última manifestação. 

Intimem-se. Custas conforme definido na sentença. Após a observância 

das formalidades, arquive-se. Cáceres/MT, 10 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002659-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO MARTINS BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 1002659-03.2019.8.11.0006 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE LIDIO 

ALVES DOS SANTOS - MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- MT20732-A REQUERIDO: EDINALDO MARTINS BRITO A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação - ID. 27317795. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas já recolhidas. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Caceres, 10 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003904-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON CANCADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003904-20.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: WASHINGTON CANCADO Vistos, etc. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos documento 

comprobatório de propriedade do bem indicado à penhora. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003185-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GARCIA DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003185-72.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 43.505,48 ESPÉCIE: [Taxa 

de Coleta de Lixo, Taxa de Limpeza Pública]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: VILA MARIANA, 

1895, AV GETULIO VARGAS, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 POLO PASSIVO: Nome: EDUARDO GARCIA DA COSTA 

MARQUES Endereço: lugar incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

embargar as penhoras realizada nos seguintes imóveis (eventos 

n11764251 e anexos) : A- lotes de matrículas 18225, 18226, 18227 e 

18228, avaliados em R$15.000,00 (quinze mil reais) cada; B - lote de 

matrícula 18230, avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais). VALOR TOTAL 

DA AVALIAÇÃO DOS BENS ACIMA PENHORADOS: R$70.000,00 

(SETENTA MIL REAIS). DESPACHO: Vistos, etc.Intime-se o executado, via 

edital, da penhora realizada nos autos, bem como para que, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo sem 

oposição de embargos, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe qual o meio de expropriação que pretende ser 

realizado ao bem penhorado.Após, conclusos.Cumpra-se. Joseane Carla 

R. Viana Quinto Antunes. Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE, digitei. Cáceres/MT , 10 de fevereiro de 

2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE. Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001328-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PARREIRA DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1001328-88.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: JOAO CARLOS PARREIRA DUARTE Vistos, etc. Trata-se de 

exceção de pré-executividade (id. 4640840), na qual o executado alega a 

nulidade da CDA por ausência de procedimento administrativo e dos 

requisitos legais para sua formação. Impugnação do exequente no id. 

4996596. Despacho no id. 12094771, determinando ao exequente 

explicações. Determinação atendida no id. 16773298. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passo a decidir. É cediço que a 
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exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional 

de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não 

demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. 

Vislumbro que no presente caso é cabível a presente exceção, tendo em 

vista não depender de dilação probatória. A modalidade de lançamento do 

IPTU é a de ofício, não necessitando de processo administrativo para 

constituição do crédito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

TRIBUTO DIRETO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA CDA. 

INOCORRÊNCIA. Desnecessidade de instauração de prévio processo 

administrativo e da notificação do executado. Em se tratando de cobrança 

de créditos relativos à espécie de tributo direto, não se afigura 

imprescindível a juntada do procedimento administrativo completo que 

tenha dado origem ao crédito tributário. Pelo fato de serem lançados de 

ofício pela Administração Pública, tendo em lei especificado seus 

respectivos fatos geradores, com a fixação também em lei da alíquota 

devida e do respectivo vencimento, basta a CDA como documento hábil a 

instruir a conseqüente execução fiscal, cuja irregularidade na constituição 

do título de cobrança não resta demonstrada pela parte insurgente. 

Regularidade da CDA. Não é nula a Certidão de Dívida Ativa que preenche 

todos os requisitos legais, fazendo clara alusão ao livro e à folha que 

originou a dívida fiscal. Ademais, a presunção de certeza e liquidez de que 

goza a CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, 

competindo ao executado esse ônus, com base no art. 204 do CTN e 3º 

da LEF. Inteligência da Súmula nº 397 do STJ c/c o art. 932, IV, “a”, do 

CPC. NEGADO PROVIMENTO. AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS, 1ª 

Câmara Cível, Agravo de Instrumento 70078001245 [Nº CNJ: 

0165336-22.2018.8.21.7000], Relator Des. Newton Luis Medeiros Fabricio, 

data de julgamento: 20/06/2018) Ademais, saliento que a CDA preenche 

todos os requisitos de validade, elencando a fundamentação legal do 

crédito tributário, não havendo que se falar em ausência de requisitos 

ensejadores da dívida. Nessa toada: NULIDADE DA CDA IPTU e Taxas -- 

Exercícios de 2003 a 2011. Vícios formais não verificados. Presença dos 

requisitos exigidos pelos art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN 

Ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade 

afastada. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da 

execução fiscal. (TJS – 15ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 

0502128-48.2012.8.26.0637, Relator Des. Fortez Muniz, julgado em 

01/03/2018). Isto posto, e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) 

REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelas razões acima 

expostas; b) DEFERIR a penhora de bens da parte devedora pelo Sistema 

BacenJud de valores até o montante da última atualização apresentada 

nos autos que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte Executada, bem como pelo sistema RENAJUD; c) 

Materializado sucesso na constrição virtual de veículos, expeça-se o 

mandado de penhora e avaliação do bem móvel, lavrando-se em seguida o 

termo de penhora e depósito se o ato do Oficial de Justiça restar positivo, 

intimando-se após exequente e executado; d) Restando infrutífera as 

diligências supracitadas, intime-se o Exequente a indicar bens da 

executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, forte 

no CPC; e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004251-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MENDONCA AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação parcial de dívida, o que enseja a extinção 

do feito com relação às CDA n° 19169/2018. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E 

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL 

– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu 

em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa 

causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito 

executivo.2. "Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é 

causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização 

da inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, somente com relação às 

CDA n° 19169/2018.; b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste cálculo atualizado da dívida; c) Após, conclusos; e) 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005185-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DUARTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1005185-74.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: ADEMIR DUARTE Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, 

na qual o exequente requer a extinção do processo tendo em vista a 

novação e parcelamento da dívida. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico 

que as partes celebraram acordo de parcelamento com novação parcial 

de dívida, o que enseja a extinção do feito com relação à CDA n° 

15399/2018. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, somente com relação às 

CDA n° 15399/2018; b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste cálculo atualizado da dívida; c) Após, conclusos; e) 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003837-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HERRERA INFANTE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MARCOS EDNELSON GARCIA BELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Certifico que 

as contestações foram interpostas tempestivamente. Ao autor para, 

querendo, impugná-las. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020 VALDINEY 

DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADINARTE LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DA COSTA OAB - SP148429 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004863-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTE SECCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do 

Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte 

contrária para, querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 10 de 

fevereiro de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003080-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - MT6006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do 

art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte 

contrária para, querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 10 de 

fevereiro de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004618-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MIGUEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1004618-43.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: FRANCISCO MIGUEL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra 

FRANCISCO MIGUEL. Documentos iniciais(ID: 14870553). Despacho inicial 

(ID: 16377391). Citação infrutífera (ID: 18583514). Informação do 

falecimento da parte executada e Manifestação do exequente (ID: 

24011370). Os autos vieram conclusos. É O QUE MERECE REGISTRO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. É caso de extinção do feito. A presente 

demanda foi protocolada em 21/08/2018, tendo o falecimento do 

executado ocorrido antes da citação. A relação jurídica processual sequer 

foi angularizada, vez que não houve citação do executado. É cediço que, 

conforme preceitua o artigo 202, I, do CTN e o inciso I do § 5º do art. 2º da 

LEF, o termo de inscrição de dívida ativa deverá indicar, obrigatoriamente, 

o nome do devedor. Vale lembrar que, muito embora a Súmula 392 do STJ 

faculte à Fazenda Pública a substituição da certidão de dívida ativa até a 

prolação da sentença de embargos, é vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução. Conforme já pacificado na jurisprudência, é 

incabível a propositura de execução contra pessoa previamente falecida, 

bem como a substituição do sujeito passivo da cobrança (Súmula 

392/STJ). Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL 

- FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - 

REDIRECIONAMENTO - ESPÓLIO. INVIABILIDADE - APELO 

DESPROVIDO.1.O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio 

pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha 

ocorrido depois da sua citação. 2. Recurso desprovido. (Ap 145146/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA 

DECISÃO DO RELATOR. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA DEPOIS DO 

FALECIMENTO DO EXECUTADO (MICROEMPRESA/FIRMA INDIVIDUAL). 

EXTINÇÃO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra pessoa jurídica (firma 

individual), ela se confunde com a pessoa física. 2. É incabível a 

propositura de ação contra pessoa previamente falecida, bem como a 

substituição do sujeito passivo da cobrança (Súmula 392/STJ). 3. Agravo 

regimental da exequente/União desprovido. (TRF-1 - AGRAC: 

50332420054013300 , Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY 

VILANOVA, Data de Julgamento: 01/08/2014, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: 15/08/2014)” Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 

Súmula 392 do STJ; b) Sem custas e honorários, na forma da lei; c) 

Transitada em julgado, ao arquivo; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57041 Nr: 3499-84.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEISP COM. EXP. E IMP. S. PAULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Maria Pereira dos 

Santos - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:a) RECONHECER A 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC;b) Sem custas e 

honorários;c) Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de 

estilo;d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38333 Nr: 3678-86.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/0, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - 
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OAB:14718 MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC e autorizada pela ordem de 

serviço n.06/2017 (em seu art. 3º) converto a presente ação em 

cumprimento de sentença e, em ato contínuo, INTIMO o a Parte Executada, 

via DJE/MT, através de seu advogado, para que efetue o pagamento do 

débito no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC e seus 

respectivos parágrafos.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171393 Nr: 7332-32.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO TORRES BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RYVIA RYCHELLE 

MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA, para devolução dos autos 

nº 7332-32.2014.811.0006, Protocolo 171393, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140823 Nr: 10476-19.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:14689-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10476-19.2011.811.0006, Protocolo 140823, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155558 Nr: 3097-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE PETRONILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

3097-56.2013.811.0006, Protocolo 155558, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000107-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE PAULA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000107-65.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.634,19 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido 

EXECUTADA: MARCIA DE PAULA, CPF: 621.804.871-34 Endereço: lugar 

incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA por 

todo conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante 

desta carta, e do despacho ao final transcrito, para, no prazo de cinco (5) 

dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO 

por meio de: 1. Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens próprios à penhora, 

ou indicação de bens de terceiros, com anuência destes. NÃO HAVENDO 

PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO, este juízo procederá aos demais 

atos executórios: a) PENHORE-LHE(S) ou ARRESTE-LHE(S) e AVALIE(M) 

tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida e acessórios se, 

decorridos os cinco (5) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou 

garantia da execução, devendo constar do auto também a AVALIAÇÃO 

dos bens penhorados. RESUMO DA INICIAL:O Exeqüente é credor do 

Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ R$ 5.634,19 (cinco 

mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), por ser 

devedor(a) dos tributos/exercícios: a) IPTU/2013-1, IPTU/2014-1, 

IPTU/2015-0, IPTU/2016-0, IPTU/2017-0, referente ao imóvel imóvel sob a 

inscrição imobiliária 400200350180001, sito na RUA FERNANDO DE 

NORONHA Nº: 0, Q-13 L-10 L.S.JOSE, Lote: 10, da Quadra: 13, LAVAPÉS, 

representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº2011178, no valor de 

R$ 2.105,64; b) bem como um débito de R$3528,55, por ser devedor(a) 

dos tributos/exercícios: REV/2013-1. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE, digitei. CÁCERES, 10 de 

fevereiro de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CRISTINA OLANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000393-09.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCELA 

CRISTINA OLANDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ROSARIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000394-91.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:AIRTON 

ROSARIO DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000395-76.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SARAH ARGENTI 

ALVARENGA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS MARC 

SOARES DA SILVA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDHER VASCONCELLOS OAB - 265.871.901-97 (REPRESENTANTE)

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000396-61.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:P. H. A. V. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE KAROLINE DO 

NASCIMENTO PEREIRA PINTO POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CASSIMIRO GONCALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000398-31.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ADEMIR 

CASSIMIRO GONCALVES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 8 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO AGOSTINHO LEITE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA FRANCISCA GONZAGA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000400-98.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EVILASIO 

AGOSTINHO LEITE POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA BORGES DE JESUS OAB - 061.721.001-22 

(REPRESENTANTE)

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000401-83.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JULIANE 

APARECIDA BORGES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-68.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000402-68.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANTONIO DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

SILVA DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA DAS 
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MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

 

PROCESSO n. 1000405-23.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANTONIO DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

SILVA DE LIMA POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROMOALDO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000406-08.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:HUGO 

ROMOALDO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAINNY VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO ATUAL QUE COMPROVE 

SUA HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

JOSE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

JOSE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-30.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO MONTEIRO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000411-30.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:HAROLDO 

MONTEIRO LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA SANTOS 

GOUVEA, JANAINA TAKEI MARQUES POLO PASSIVO: NORSA 

REFRIGERANTES S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/03/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 10 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA FERREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO MANIFESTAR EM 15 DIAS SOBRE OS EMBARGOS A 

EXECUÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000282-25.2020.8.11.0006. REQUERENTE: FAUSTINA SANCHEZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser proprietário de um 

imóvel, no qual faz uso de energia elétrica fornecida pela Requerida, 

através da Unidade Consumidora n. 6/430748-4. Aduz ainda, que a 

Requerida realizou uma inspeção em sua unidade consumidora, na qual 

supostamente foi apurada uma anormalidade que resultou em faturamento 

inferior ao devido, gerando uma cobrança no valor de R$ 6.279,89 (seis 

mil e duzentos e setenta e nove Reais e oitenta e nove centavos) e outra 

no valor de R$ 2.054,70 (dois mil e cinquenta e quatro Reais e setenta 

centavos). Ademais, contesta também outras duas faturas no valor de R$ 

860,00 (oitocentos e sessenta Reais) e R$ 769,26 (setecentos e sessenta 

e nove Reais e vinte e seis centavos), correspondentes a dois meses em 

que estava em viagem, conforme documentos de ID 28596576 e 

28596577, ou seja, valor superior ao consumo médio sem que houvesse a 

utilização da energia. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Consiste o pedido de concessão de tutela de 

urgência em determinar a Requerida que suspenda as cobranças ora 

contestadas, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia na UC em questão e se abstenha de negativar o titular da UC n. 

6/430748-4 no Cadastros de Proteção ao Crédito, sob pena de multa 

diária. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há elementos indicadores da 

probabilidade do direito reclamado pelo Requerente, posto que pelos fatos 

narrados a suposta vistoria parece ter sido realizada unilateralmente, 

como por se tratar de valor consideravelmente superior à média mensal de 

consumo da unidade consumidora em apresso. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar à Requerida, ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que proceda a 

suspensão da cobrança das faturas nos valores de $ 6.279,89 (seis mil e 

duzentos e setenta e nove Reais e oitenta e nove centavos), R$ 2.054,70 

(dois mil e cinquenta e quatro Reais e setenta centavos), R$ 860,00 

(oitocentos e sessenta Reais) e R$ 769,26 (setecentos e sessenta e nove 

Reais e vinte e seis centavos), abstendo-se de proceder a inscrição do 

nome do Requerente nos órgão de proteção ao crédito, bem como de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na referida UC 6/430748-4 

em titularidade da Requerente Faustina Sanchez, até decisão ulterior; O 

prazo para cumprimento das medidas supra determinadas é de 48 

(quarenta e oito) horas. O não cumprimento do item “B” acarretará multa 

diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 
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verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 

51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003146-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIELE CRISTINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003146-75.2016.8.11.0006. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: TANIELE CRISTINA DOS SANTOS Vistos, etc. Remeta-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Cumpra-se. CÁCERES, 13 

de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011688-02.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE GONCALVES GASQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RAMOS DUTRA (EXECUTADO)

TANIA RAMOS DUTRA (EXECUTADO)

DAURI FELIX DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011688-02.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: EDILAINE GONCALVES 

GASQUES EXECUTADO: DAURI FELIX DUTRA, TANIA RAMOS DUTRA, 

CRISTIANI RAMOS DUTRA Vistos, etc. Intime-se o Exequente para 

manifestar nos autos, observando as informações prestadas pelo Sr. 

Oficial de Justiça na certidão de ID n. 19761333, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MUELLER FOGOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

ALINE HINCKEL HERING OAB - SC0031382A (ADVOGADO(A))

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROGERIO HENRIQUE LALUCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

 

EMBARGADO MANIFESTAR EM 15 DIAS SOBRE OS EMBARGOS A 

EXECUÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000414-82.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LAURA CRISTINA 

CHAMY GATTASS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ MIGUEL 

CHAMI GATTASS POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-67.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDY CARLOS DE ALMEIDA BIZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000415-67.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDY CARLOS DE 

ALMEIDA BIZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

AMBROSIO CURVO FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 10/03/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000417-37.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LAURILEU LUIZ 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

AMBROSIO CURVO FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEN GUILHERME DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000418-22.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCIEN 

GUILHERME DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

AMBROSIO CURVO FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000419-07.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALICE DE 

OLIVEIRA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR OLIVEIRA 

DE LIMA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000277-03.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 37.444,72; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 15:15 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 10 de fevereiro 

de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br ( )

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000278-85.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 19.125,66; Tipo: Cível; 
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Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 15:30 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 10 de fevereiro 

de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br ( )

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000279-70.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 17.032,40; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 15:45 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 10 de fevereiro 

de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br ( )

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000280-55.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 15.969,69; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 16:00 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 10 de fevereiro 

de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br ( )

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-40.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000281-40.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 15.628,16; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 16:15 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 10 de fevereiro 

de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006678-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAHIA DE CASTRO YUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006678-52.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SORAHIA DE CASTRO YUNES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta pelo SORAHIA DE CASTRO YUNES em face de MT 

PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público 

Estadual lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual 

exerce o cargo de Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, 

encontrando-se atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O 

autor alega haver indevida incidência de contribuição previdenciária sobre 

verbas não incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor 

traz aos autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 
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previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBER SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

BRUNA RAGI DE SOUZA OAB - MT27035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000133-29.2020.8.11.0006. AUTOR: CLEIBER SILVA ALVES REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o 

Requerente teve sua conta salário bloqueada pelo Requerido, 

indevidamente. O Requerente alega que ao procurar pelo Requerido para 

saber o motivo do bloqueio obteve a informação de que teve a conta 

bloqueada por suspeita de fraude, diante de um saque realizado no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sustenta ainda o Requerente, que o 

Requerido se nega a proceder o desbloqueio da conta, razão pela qual 

vem ao judiciário requerer que seja determinado, liminarmente, que o 

Requerida proceda a liberação de acesso e movimentação da conta. 

Breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

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

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Entretanto, em que pese os argumentos trazidos pela Requerente, 

observa-se a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, posto que os fatos narrados e documentos trazidos aos autos são 

insuficientes para demonstrar nesta fase processual que a Requerente 

possui razão. A inicial não esclarece se o saque apontado pelo banco foi 

efetuada pelo próprio titular da conta, nem qual o argumento apresentado 

pelo Requerido para manter a conta bloqueada. Ademais, os documentos 

juntados não são capazes de comprovar que a conta efetivamente está 

bloqueada, que o valor bloqueado se trata de conta salário, bem como a 

tentativa por parte do Requerente para resolver a situação ou qualquer 

outro registro que demonstre os fatos alegados. Assim, tem-se que o 

direito reclamado depende de dilação probatória. Portanto, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o 

pedido de liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007335-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007335-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HELIO CESAR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. 

Segundo consta da inicial, o Requerente participou de vestibular junto a 

Requerida, destinado ao curso de Marketing Digital, obtendo aprovação. 

Alega o Requerente, que procurou novamente a Requerida para realizar 

sua matrícula e consequentemente dar início ao curso, entretanto, não foi 

possível a efetivação em razão do Requerente não estar em posse de seu 

histórico escolar referente ao 2º Grau. Sustente ainda a peça inaugural, 

que mesmo diante da não efetivação da matrícula do Requerente, a 

Instituição ora Requerida lhe imputou débitos referente ao curso, tendo 

negativado o nome do Requerente junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito e passando a receber diversas ligações semanais de cobrança. 

Por fim, o Requerente relata que ao buscar solução administrativamente 

conseguiu que a empresa efetivasse a baixa na restrição registrada em 

seu nome, porém, as cobranças via telefone e mensagem, não cessam. É 

o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de concessão de tutela de urgência em 

determinar a Requerida que se abstenha de incluir novamente o nome do 

Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como que cessem as 

cobranças via telefone e WhatsApp, até ulterior decisão. Para tanto, exige 

a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida 

de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. Dos autos, há elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito arguido, considerando que o Requerente, na 

qualidade de consumidor e portanto hipossuficiente frente a Requerida, 

alega não ter efetivamente contratado os serviços prestados pela 

Requerida. O perigo de dano resta evidenciado no fato do Requerente 

estar sendo perturbado com constantes cobranças e iminência de ter seu 

nome novamente inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Ademais, 

caso a Requerida apresente prova contrária aos fatos alegados pelo 

Requerente, o deferimento da tutela de urgência é possivelmente 

reversível, sem prejuízos que não possam ser reparado. Assim, diante 

dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar a Requerida que se 

abstenha de incluir novamente o nome do Requerente nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, bem como que cessem as cobranças via telefone e 

WhatsApp, a contar da intimação da presente decisão. O não cumprimento 

do item “B” acarretará multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

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

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005460-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE APARECIDA DA GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005460-57.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: EVANETE APARECIDA DA 

GAMA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. O débito objeto do presente 

encontra-se devidamente adimplido, sendo a extinção da presente, medida 

que se impõe. Dispõe o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; 

(...) Desse modo, diante do cumprimento integral da obrigação, julgo extinta 

a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. rquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004607-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004607-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARILSON DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. O débito objeto do presente encontra-se devidamente 

adimplido, sendo a extinção da presente, medida que se impõe. Dispõe o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; (...) Desse modo, 

diante do cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. rquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

13 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011330-66.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011330-66.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ANTONIO VIEIRA 
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REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc., Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO opostos pelo 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, 

sustentando excesso na Execução, pois, o cálculo apresentado pela 

Exequente foi realizado com base em valores diversos do que fora 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal em recente decisão Em análise ao 

debate trazido pelas partes acerca do índice a ser adotado para correção 

de crédito da fazenda pública, entendo que assiste razão a parte 

Impugnante. Haja vista, que o Plenário da Suprema Corte no Recurso 

Extraordinário RE 870947, que teve seu julgamento retomado no presente 

ano, decidiu que quanto aos juros moratórios, deve ser aplicado o índice 

de remuneração da poupança para as relações não tributárias, mas 

afastou-o das relações tributárias, ao firmar que: “o artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que 

disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 

Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada 

pela Lei 11.960/2009”. Ademais, no que diz respeito à correção monetária 

o Supremo definiu também que: “O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a 

redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a 

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se 

inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 

propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina”. Entendeu, portanto, ser o 

IPCA-E o índice mais adequado para atualização nestes casos. Muito 

embora, a parte Embargada tenha trazido aos autos decisão do STF de 

Embargos de Declaração com efeito suspensivo, este já se encontra 

superado. Tendo a suprema corte sedimentado sua jurisprudência, 

derrubando assim, os argumentos da parte Embargada. Sendo assim, 

verifica-se que o STF definiu que nas condenações contra a Fazenda 

Pública, quando se tratar de relações não tributárias, deverá ser aplicado 

o IPCA-E para correção monetária e o índice oficial de poupança (TR) para 

os juros moratórios e, quando se referir às relações tributárias, a taxa a 

ser aplicada é a SELIC, a qual abrange taxa de juros e índice de correção 

monetária. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos interpostos 

a fim de prosseguir a execução no valor de R$ 16.557,73 (dezesseis mil, 

quinhentos e cinquenta sete reais e setenta e três centavos). P. I. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Diamantino

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126485 Nr: 1424-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidio Espindola de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, de acordo com as provas carreadas aos autos e em 

conformidade com a manifestação ministerial contida às fls. 63/64, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Proceda-se com a expedição do competente mandado de 

restauração e retificação de registro de nascimento ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Bela Vista, Estado de 

Mato Grosso do Sul, para que seja restaurado o registro de nascimento de 

LIDIO ESPINDOLA DE MELLO - Certidão de Nascimento sob nº 230, Livro 

1-A, fl. 58, bem como, deverá constar o nome de sua genitora 

corretamente, sendo, CLOTILDE ESPINDOLA DE MELLO. Instrua com cópia 

dos documentos juntados à fl. 11 e fl. 54.Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos.Cumpra-se. Às providências.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000669-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

K. Z. D. S. D. O. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000669-48.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: JULIANA SILVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

INVENTARIADO: VAGNER DE OLIVEIRA Vistos, etc. Defiro a cota 

ministerial de id. 26151216. Intime-se a inventariante para atender as 

providências mencionadas pela Fazenda Pública Estadual, bem como para 

efetuar o pagamento dos débitos fiscais junto ao município. Após, voltem 

os autos conclusos. Diamantino, 07 de fevereiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (REQUERIDO)

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BAYER S.A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))
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SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN, IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, 

CLAUDIO ALVES PEREIRA, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA, ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 

CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA Vistos, etc. Do postulado de id. 

28892004, a parte autora pugnou pelo imediato cumprimento da ordem 

judicial proferida pela Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, sob 

o argumento que a credora Eco Securitizadora logrou êxito na 

consolidação de diversos imóveis do recuperando, intimando-a acerca da 

realização dos leilões entre os dias 11 e 12 de fevereiro. Pois bem. 

Ressalta-se que houve decisões da Vice-Presidência do TJMT, atribuindo 

efeito suspensivo aos atos de constrição e expropriação de bens 

pertencentes ao recuperando, até ulterior deliberação pelo Relator. 

Portanto, não há o que se falar em realizações de leilões de bens imóveis 

do recuperando, até decisão contrária. Ante o exposto, defiro o pedido de 

cumprimento da ordem judicial proferida pela Vice-Presidência do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Proceda com a intimação dos respectivos cartórios 

mencionados na petição para suspender os leilões já designados. Às 

providências. Diamantino, 10 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DURCINETE BARROS VANNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado (a), para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

designada para o DIA 22 DE ABRIL DE 2020 ÀS 13:00 HORAS, SALA DE 

MEDIAÇÃO, FORUM COMARCA DE DIAMANTINO - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ WONSOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu Advogado(a), para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO 

designada para o DIA 19 DE MARÇO DE 2020 , ÀS 14:00 HORAS, SALA 

DE MEDIAÇÃO, FÓRUM COMARCA DE DIAMANTINO - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ WONSOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida na pessoa de seu Advogado(a), para que 

fique ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO 

designada para o DIA 19 DE MARÇO DE 2020 , ÀS 14:00 HORAS, SALA 

DE MEDIAÇÃO, FÓRUM COMARCA DE DIAMANTINO - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ WONSOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001307-13.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): CELSO LUIZ WONSOSKI RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O 

pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se 

que o Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

“Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelos documentos (ids. 23330728 e 

24266187) demonstram que o autor não possui rendimentos suficientes 

para o desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante dos 

documentos firmados pelo autor, não havendo nos autos, pelo menos até 

agora, prova no sentido de que ele pode arcar com as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

ao autor, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. A despeito do pedido liminar efetuado pela parte 

requerente, este juízo se reserva para apreciar o pedido após a resposta 

do demandado. Neste sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio 

da Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: 

“Verificando o juiz que, apesar de escorado no ‘fundado receio de dano’ 

ou no ‘justificado receio de ineficácia do provimento final’, o direito 

deduzido pelo autor não corre risco de perecimento imediato apenas pela 

ocorrência da citação do réu, nada impede que o órgão de jurisdição 

afirme tal circunstância, ao despachar a inicial, e declare que vai apreciar 

o requerimento de tutela antecipada após a contestação.” A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE 

APÓS FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA - POSSIBILIDADE. Pode o juiz deixar para analisar o pedido de 

antecipação de TUTELA após oportunizar à parte ré o contraditório e a 

ampla defesa desde que não se mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - 

AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite 

Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 04/12/2007). Nos termos do artigo 334 do 
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NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, designe audiência 

de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada 

a composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 13 de dezembro de 2019. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ WONSOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001307-13.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): CELSO LUIZ WONSOSKI RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O 

pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se 

que o Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

“Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelos documentos (ids. 23330728 e 

24266187) demonstram que o autor não possui rendimentos suficientes 

para o desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante dos 

documentos firmados pelo autor, não havendo nos autos, pelo menos até 

agora, prova no sentido de que ele pode arcar com as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

ao autor, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. A despeito do pedido liminar efetuado pela parte 

requerente, este juízo se reserva para apreciar o pedido após a resposta 

do demandado. Neste sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio 

da Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: 

“Verificando o juiz que, apesar de escorado no ‘fundado receio de dano’ 

ou no ‘justificado receio de ineficácia do provimento final’, o direito 

deduzido pelo autor não corre risco de perecimento imediato apenas pela 

ocorrência da citação do réu, nada impede que o órgão de jurisdição 

afirme tal circunstância, ao despachar a inicial, e declare que vai apreciar 

o requerimento de tutela antecipada após a contestação.” A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE 

APÓS FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA - POSSIBILIDADE. Pode o juiz deixar para analisar o pedido de 

antecipação de TUTELA após oportunizar à parte ré o contraditório e a 

ampla defesa desde que não se mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - 

AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite 

Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 04/12/2007). Nos termos do artigo 334 do 

NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, designe audiência 

de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada 

a composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 13 de dezembro de 2019. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO DE BETIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000590-98.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VALDEMIRO DE BETIO REU: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. 

Vistos etc. Diante do petitório de id. 27417810 intime-se o exequente para 

manifestação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO DE BETIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000590-98.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VALDEMIRO DE BETIO REU: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. 

Vistos etc. Diante do petitório de id. 27417810 intime-se o exequente para 

manifestação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000359-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DIVINO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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ADEVILSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRELINO DAVINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALMIR DAVINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO DAVINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDERSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000359-71.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ADILSON DIVINO DOS SANTOS, ADEVILSON APARECIDO 

DOS SANTOS, ALMIR DAVINO DOS SANTOS, ANDRELINO DAVINO DOS 

SANTOS, ADRIANO DAVINO DOS SANTOS, ANDERSON SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLEIDE MARIA DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para esclarecer como conseguiu a restituição do bem, 

tendo em vista que o mesmo já havia sido vendido a terceiro. Após, voltem 

os autos conclusos para análise do pedido de id. 26440515. Às 

providências. Diamantino, 10 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26849 Nr: 1055-18.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdBaddCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Ludovico Antonio Merighi - OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 283/286.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 2865-13.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregmnanin Sobrinho - OAB:11.054-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106930 Nr: 1160-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schmidel & Associados - Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Kleber Jorge Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112476 Nr: 3948-93.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Santos Pinheiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30132 Nr: 1154-51.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Fernandes - 

OAB:5.991/MT, Denise Fernandes Bergo - OAB:9675/MT, Elisabete 

Augusta de Oliveira - OAB:1761/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84899 Nr: 125-53.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, Lindacir Rocha Bernardon - OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 
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recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95013 Nr: 2406-11.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Sobral Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildo Fernandes Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fidelis Itamar de Queiros - 

OAB:12145 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677/MT, Francisray Arthur Santos Alves - 

OAB:18798, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, Luis Augusto 

Malheiros Abreu Cavalcanti - OAB:18806, Mauricio Aude - 

OAB:4.667/MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, Pedro Sylvio 

Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 133668 Nr: 556-43.2019.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Mariussi, Ana Rosa Dos Santos 

Mriussi, Miriana Emanuela Mariussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT, Marcos Roberto Valentim - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/O

 Vistos etc.

Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias, para averiguar o 

cumprimento da Carta Precatória (fl. 56).

Caso devolvida e não cumprida, DEFIRO o pedido de fl. 78.

Intimem-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110183 Nr: 2696-55.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Dall Agnol Ribeiro Eireli, Edson Dall Agnol Ribeiro, 

Tania Mara Maruchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 134/136.

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 

do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, 

apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da 

parte executada, acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000568-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

nenhum (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

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

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA PROCESSO n. 

1000568-74.2018.8.11.0005 Valor da causa: R$ 6.812,81 ESPÉCIE: 

[Administração de Herança]->ARROLAMENTO COMUM (30) HERDEIRO(S): 

Nome: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Endereço: Av. JPF Mendes, 2341, 

Jardim Eldorado, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 INVENTARIADO(A): 

Nome: nenhum Endereço: Av Joaquim P. F. Mendes, Centro, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) 

sucessores da SRA. MARIA ANA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, filha de 

Bertolina Ferreira de Almeida, inscrita no CPF/MF nº 326.221.551-15, e 

portadora da C.I-RG nº 418150 SSP-MT, os quais atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo 

da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos 

presentes autos, no prazo de 06 (seis) meses , conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Com o falecimento da 

Sra.MARIA ANA DE ALMEIDA em 15/08/2016, o Municipio de Diamantino - 

MT, entrou com a presente Ação de Herança Jacente. A falecida era 

interditada judicialmente e curatelada pela Senhora Luzia Nunes de 

Almeida. Em ciência aludida pelo Ministério Público, a falecida possuía 

contas bancárias onde recebia seu benefício assistencial, ao longo dos 

anos, restaram em saldo positivo, valores que não eram utilizados pela 

curadora para seu sustento. A curadora, informa que após o falecimento 

em 2016 até o ano de 2017, não foram encontrados parentes a quem 

fosse possível restabelecer os valores sob sua guarda até então. A 

falecida não era casada, nem possuía filhos, viveu no Asilo São Roque 

por mais de 22 anos acompanhada somente de outras abrigados, e não 

deixou herdeiros conhecidos para a sucessão de seus bens nem 

tampouco se tem ciência de testamento feito. DESPACHO/ DECISÃO: 
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Vistos etc.Trata-se de Ação de Herança Jacente proposta pelo Município 

de Diamantino, pleiteando a declaração de vacância do montante 

pecuniário em nome da de cujus Maria Ana de Almeida, sob o argumento 

que não foram encontrados herdeiros legítimos conhecidos, e inexiste 

ciência de testamento para sucessão de seus bens.No id. 13553111, este 

juízo determinou a arrecadação de bens, e solicitou informações de saldos 

existentes nas contas bancárias em seu nome.Foi informado pela 

Cooperativa de Crédito Sicredi que o saldo existente na conta da falecida 

é de R$ 7.679,96 (sete mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa e 

seis centavos).O Município de Diamantino requereu a arrecadação do 

valor referido, no id. 15944558.O Ministério Público apresentou 

manifestação favorável ao pedido do Município de Diamantino-MT para 

arrecadação dos bens encontrados em nome da de cujus Maria Ana de 

Almeida, pugnando pela nomeação, como curadora da herança jacente, 

Luzia Nunes de Andrade; pelo arrolamento dos bens; e na sequência, pela 

expedição de edital.Pois bem. O artigo 1819 do Código Civil dispõe:“Art. 

1819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo 

notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, 

ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao 

sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua 

vacância”.Compulsando os autos, verifica-se que inexistem herdeiros 

legítimos, testamento, ou mesmo, quaisquer disposições de última vontade, 

dos bens deixados por Maria Ana de Almeida.Considerando que Luzia 

Nunes de Andrade já exercia a curatela de Maria Ana Almeida, conforme 

id. 13348636, deve a mesma ser nomeada como curadora da herança 

jacente.Desde já, determino o arrolamento de bens, conforme disposto no 

art. 740 do NCPC.Ultimada a arrecadação, expeça-se edital para que os 

sucessores da falecida venham a habilitar-se no prazo de 6 (seis) meses 

contado da primeira publicação, nos termos do art. 741 do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se.Diamantino, 03 de outubro de 2019.André Luciano 

Costa Gahyva-Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARILZA APARECIDA RAIMUNDO KROLING, digitei. Diamantino 

, 7 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Marilza Ap. Raimundo 

Roling Técnica Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128161 Nr: 2168-50.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hovagner Herculano de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:OAB/MT 5849

 Código n. 128161

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE ofereceu denúncia em face de 

HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS, como incurso nas sanções do 

artigo 180, caput, do Código Penal.

 O procedimento administrativo foi iniciado por meio de auto de prisão em 

flagrante delito.

 A denúncia foi oferecida em 16 de maio de 2019.

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

A denúncia deve ser recebida, eis que indica e aponta elementos 

probatórios em relação à materialidade do crime imputado ao HOVAGNER 

HERCULANO DE FARIAS, bem como traz elementos que caracterizam os 

indícios de autoria, que permitem, nessa fase processual, o recebimento 

preliminar da denúncia, mormente pelas declarações prestadas em sede 

de inquérito policial.

 Sendo assim, recebo a denúncia, uma vez que ausentes às situações 

descritas no art. 395 do Código de Processo Penal – CPP, e determino a 

citação do acusado, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias, nos termos do art. 396 do CPP. Expeça-se carta precatória, se 

necessário.

Ressalto que, nos termos do art. 396-A do CPP, na resposta os acusados 

poderão arguir preliminares, e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, 

quando necessário, sendo que deverá respeitar, quanto ao número, o 

limite previsto no artigo 532, do Código de Processo Penal.

Caso não seja apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, deverá ter vista dos autos o Defensor 

Público para oferecê-la, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias 

(§ 2º do art. 396-A do CPP).

Por fim, conforme preceitua o artigo 965, III da CNGC, determino que seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, 

aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia 

Local.

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Diamantino/MT, 21 de maio de 2019.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90257 Nr: 2571-92.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Castro de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de Advogado do sentenciado, para 

que, apresente as razões da apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136314 Nr: 1797-52.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thallys Michael da Silva, Jean Castro de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código nº 136314

DECISÃO

Vistos, etc.

Recebo o aditamento à denúncia (fls. 246/250), uma vez que existem nos 

autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para 
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seu recebimento, determino a citação dos acusados JEAN CASTRO DE 

LARA e THALLYS MICHAEL DA SILVA acerca do aditamento.

Intime-se a defesa do aditamento para apresentar resposta ao aditamento, 

requerendo ainda, caso queira, a produção de novas provas, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Considerando o aduzido no presente aditamento e diante do depoimento 

judicial da vítima NIVALDO, os quais apontam a ausência de participação 

de JADSON PEDRO DA SILVA na conduta criminosa lhe imputada, 

determino a juntada das seguintes peças (aditamento da denúncia e 

depoimento de Nivaldo Gomes da Silva) aos autos da ação penal nº 

3264-66.2019.811.0005, código 139301, desmembrada deste feito.

Ás providências.

 Cumpra-se, com urgência.

Diamantino/MT, 07 de fevereiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137096 Nr: 2169-98.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Vossa Senhoria, para apresentar a resposta à acusação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128161 Nr: 2168-50.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hovagner Herculano de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:OAB/MT 5849

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, a 

apresentar a resposta à acusação, no prazo legal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-80.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000188-80.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:MARCELO DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 

09:15 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 9 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-50.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BENEDITO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

 

PROCESSO n. 1000190-50.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JONAS 

BENEDITO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA PAULA 

TANSSINI RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ALTO 

PARAGUAI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 9 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-35.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000191-35.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:VALDINEIA 

RIBEIRO DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 09:45 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-80.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 25/03/2020 às 09hs15min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-87.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INOCENCIO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco Jaime Vasconcelos Santos (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 01/04/2020 às 08hs00min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-50.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BENEDITO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000190-50.2020.8.11.0005. AUTOR: JONAS BENEDITO DA CRUZ REU: 

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos, etc. 1 - Dispenso a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. 2 - Cite(m)-se o(s) requerido(s), com 

as advertências legais, especialmente para apresentar(em) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo 

de 30 (trinta) dias. 3 - Apresentada contestação, intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4 - Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] Enunciado 1 – A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001543-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO FREITAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERVANDRO PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001543-33.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: GETULIO FREITAS DE SOUZA 

EXECUTADO: GERVANDRO PEREIRA DE SOUSA Vistos, etc. A pesquisa 

de ativos financeiros em nome da parte executada pelo sistema 

BACENJUD não surtou resultado positivo , por outro lado em pesquisas ao 

sistema RENAJUD foi possível identificar um bem em nome da parte 

executada, contudo, com restrição de alienação fiduciária o que 

impossibilita a inserção de restrição via RENAJUD. Isto porque, na 

alienação fiduciária, o bem dado em garantia é de propriedade do 

fiduciante, cabendo ao fiduciário/executado somente a posse direta, 

enquanto não quitada integralmente a dívida. Por esta razão é incompatível 

a constrição judicial sobre bens alienados fiduciariamente, vez que a 

penhora, nas ações executivas, deve recair sobre bens e direitos 

titularizados pelo executado. Em razão do exposto, deixo de inserir a 

restrição pelas razões expostas. Sem prejuízo, expeça-se mandado de 

penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, desde que 

não sejam essenciais para sua habitabilidade, conforme recomenda o 

Enunciado nº. 14 do FONAJE. Caso encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se pessoalmente o executado da penhora para que, 

querendo, se manifeste nos autos (Enunciado nº. 112, FONAJE). 

Outrossim, intime-se a parte executada para que apresente bens 

passíveis de penhora, em caso de existência, no prazo de 05 dias (Art. 

774, IV, CPC), sob pena de aplicação de multa por descumprimento. (Art. 

774, parágrafo único, CPC), bem como o exequente para que apresente 

outros bens passiveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO WANDERLEI FERST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010520-26.2016.8.11.0005. REQUERENTE: PERFIL AGRICOLA LTDA - 

EPP REQUERIDO: CIRILO WANDERLEI FERST Vistos, etc. 1. Acolho o 

pedido do requerente e redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de março de 2019 às 13h30min. 2. Intimem-se as partes para 

que compareçam ao ato, devidamente acompanhados por seus 

respectivos patronos. 3. Expeça-se carta precatória à Comarca de São 

José do Rio Claro para oitiva da testemunha arrolada pelo requerido, id. 

16675698. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 29 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-80.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000188-80.2020.8.11.0005. REQUERENTE: MARCELO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 

direito alegado está revelada através da documentação juntada, 

demonstrando que o autor se encontra adimplente perante a requerida até 

a presente data com relação a Unidade Consumidora nº 6/9286060-0, 

conforme se verifica do histórico da referida UC retirado do site da 

requerida, através do qual se constata que a única fatura pendente de 

pagamento ainda não se encontra vencida, sendo que a parte autora 

alega que se encontra sem energia elétrica desde o dia 04/02/2020, o que 

deve ser levado em consideração até a contestação da ré. Por outro lado, 

o perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante encontra-se sem 

energia elétrica em sua residência, o que prejudica suas atividades e 

forma de vida, uma vez que se trata de serviço público essencial. Posto 

isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja 

notificada a empresa reclamada para que restabeleça, no prazo de 24 

horas, o serviço de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/9286060-0, até determinação judicial em contrário, sob pena de multa 

diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao 

prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4 - Sem prejuízo das 
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providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-28.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000185-28.2020.8.11.0005. AUTOR: ROSALINA SANTANA DE ALMEIDA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo 

Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo que não se fazem 

presentes todos os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida. É que embora a probabilidade do direito alegado esteja 

revelada pelo fato da parte autora informar que jamais realizou negócio 

jurídico com a empresa ré, o que deve ser levado em consideração até a 

contestação da requerida, verifica-se a ausência do perigo de dano, posto 

que em consulta aos órgãos de proteção ao crédito constatou-se que a 

autora possui muitas outras inscrições, portanto, não há qualquer risco em 

aguardar o resultado útil do processo, uma vez que ainda que fosse 

determinada a baixa da restrição em questão o nome da requerente 

continuará inscrito, senão: Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002171-51.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002171-51.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE ALVES DE AQUINO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova, 

pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Argumenta 

a parte autora que jamais contratou os serviços da parte requerida, sendo 

o débito indevido, pugnando seja declarado a sua inexistência. Em 

contrapartida, a parte requerida informa que o contrato foi entabulado, 

havendo a relação contratual entre as partes, sendo a negativação 

consequência da inadimplência da parte autora. A ré não nega as 

cobranças, mas não demonstra nos autos a contratação do serviço, o que 

seria sua obrigação, vez que mesmo o contrato verbal deveria ser 

provado pela gravação da conversa e/ou elementos que demonstrem a 

contratação como os dados pessoais da parte autora e endereço 

coincidente no sistema interno, bem como local de envio das faturas para 

endereço do consumidor. Caberia a ré, empresa organizada que é, 

demonstrar a contratação do serviço. Eventuais falhas e omissões no seu 

cadastro não podem acarretar ônus aos seus consumidores. Caso 

existam dúvidas, estas são resolvidas a favor do consumidor. Assim, tem 

razão a parte autora na irresignação quanto à cobrança de valores por 

serviços não contratados ou até mesmo aqueles serviços não 

contratados e/ou cancelados. Ressalte-se que a fornecedora não pode 

invocar em desfavor do consumidor um sistema de contratação 

absolutamente frágil, que não preserva o registro efetivo da vontade das 

partes, o call center. Outrossim, não restou demonstrado que a requerida 

desincumbiu de comprovar que agiu com todo zelo para que a fraude não 

viesse a ocorrer. Não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, 

deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos 

contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a contratação e a consequente existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte 

requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, além da declaração de 

inexistência do débito, ao pleito de indenização por danos morais. A 

propósito, em se tratando de dano moral, como é o caso judicializado, o 

evento moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de 

indenizar, conforme orientação do STJ: “A concepção atual da doutrina 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (danum in re 

ipsa)” (STJ - 4ª T. - REsp. 23.575, rel. Min. César Asfor Rocha, julg. 

09-6-97, RSTJ 98/270 - Apud Rui Stoco, obra cit., pág. 722). Quanto à 

fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. De 

acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral 

em R$ 9.370,00. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

reclamante, razão por que DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos 

autos, bem como CONDENO a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

9.370,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção 
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monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX DIECKMAN PONDE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001847-61.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ALLEX DIECKMAN PONDE DE 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação declaratória de inexistência de débito argumentando que 

teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, declaração de inexigibilidade do débito e 

danos morais. Por sua vez, a ré suscitou questões preliminares, e no 

mérito alegou, em síntese, que o valor inscrito é devido e inadimplido, fato 

que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de 

proteção ao crédito. Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso 

porque, além da parte autora ter juntado aos autos resumo de consulta, foi 

realizada consulta nos Órgãos de proteção ao crédito diretamente por 

esse juízo, constatando a veracidade da inscrição em comento. Afasto 

também a preliminar de prescrição suscitada pela ré considerando que 

embora o prazo para reparação de ano ilícito seja de três anos (art. 206, 

§3º, V), tal prazo somente é computado quando do conhecimento do 

evento danoso – negativação, assim, considerando que não há nos autos 

prova da ciência inequívoca pelo autor da inscrição indevida, tal como 

notificação usualmente encaminhada pelas empresas aos consumidores, 

não ocorreu prescrição da presente pretensão. Ainda, rejeito a 

impugnação ao endereço de residência do autor, vez que há declaração 

de residência do autor feita pelo reclamante, bem como há certidão de 

constatação de endereço realizada pelo Oficial de Justiça. Por fim, a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova não merece 

acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro a relação 

consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência técnica do 

requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. Afastadas as 

preliminares, passo à análise do mérito. Pois bem. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito que causou a negativação, incumbência que lhe seria atribuída até 

na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Denota-se que a ré se limitou a juntar como meio de provas prints do 

sistema interno, 2ª via das faturas e histórico de ligações. Entretanto, 

todos documentos apontam um endereço divergente da residência do 

autor, sendo certo que a ré poderia ter juntado áudio de contratação. Em 

resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da dívida, pois os dados colacionados visando comprovar a 

contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do reclamante. 

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo 

impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de fato 

negativo. Portanto, a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes é 

medida que se impõe. Assim, restando configurada a ilicitude na conduta 

da reclamada torna-se presumível tanto o dano advindo desta medida 

quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado 

pelo reclamante. Nesse ponto, em relação à análise do “quantum” 

indenizatório por danos morais, entendo que in casu aplica-se a Súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o autor possui inscrição 

preexistente que, embora alegue estar sendo discutida em outras 

demandas, não faz comprovação do fato, assim não há o que se falar em 

indenização por danos morais advindos da conduta da ré. Nesse sentido: 

CADASTRO RESTRITIVO. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA. SUMULA 385 STJ. 1 – A manutenção do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao credito, configura a insegurança 

do serviço, caracteriza o seu defeito e enseja o dever de indenizar os 

prejuízos daí advindos (Lei 8.078/90, art. 14, §1º). 2 – Entretanto, a 

preexistência de outras inscrições no rol de inadimplentes, afasta o direito 

do consumidor a indenização por dano moral (Súmula 385 STJ). (TJ-RJ – 

APL: 02680649020118190001, RIO DE JANEIRO CAPITAL 24 VARA CÍVEL, 

Relator: MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2016, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2013) Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para declarar a inexistência do débito discutido nos 

autos, no valor de R$ 243,99 (duzentos e quarenta e três reais e noventa 

e nove centavos) e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ bem como o 

pedido contraposto. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000553-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIANGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000553-71.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: ERALDO JOSE DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: PRIANGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Vistos, etc. Verifica-se que mesmo intimado, o Dr. Wanderson 

Vasconcelos de Morais manteve-se silente. Assim, considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 008/2020-DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, Diretor do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições 

legais de Corregedor Permanente do Serviço Extrajudicial.

Considerando a necessidade de fiscalização do Poder Judiciário conforme 
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o artigo 236, § 1º, Constituição Federal, sobre as atividades dos notários e 

registradores;

Considerando os princípios constitucionais da Administração Pública (art. 

37, caput, Constituição Federal de 1988), que permeiam a atividade 

delegada;

Considerando que sem prejuízo das providências adotadas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, caberá ao Juiz Corregedor Permanente 

adotar as medidas necessárias para a apuração e aplicação das sanções 

administrativas disciplinares e que os procedimentos poderão ter início de 

ofício ou mediante requerimento, verbal ou escrito, sempre a objetivar a 

correção e a qualidade dos atos notariais e registrais (art. 14 da CNGCE);

Considerando a decisão proferida pela Juíza Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, no 

expediente CIA n. 0016343-30.2019.811.0000, em 22.01.2020, a qual 

determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar para 

apuração das irregularidades constatadas e cumprimento pelo 

responsável do serviço extrajudicial no que diz respeito à ausência de 

inserção de dados na Central Eletrônica de Integração e Informações dos 

atos Notariais e Registrais dos Cartórios Extrajudiciais do Estado de Mato 

Grosso - CEI;

Considerando que a referida irregularidade configura, em tese, as 

infrações administrativas descritas no art. 31, incisos I e V c/c artigo 30, 

inciso X, da Lei Federal n. 8.935/94;

Considerando que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, 

pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

penas previstas no art. 32 da Lei Federal 8.935/94;

Considerando que se aplica ao procedimento da ação disciplinar para 

verificação do cumprimento dos deveres e eventual imposição das 

penalidades previstas na Lei n. 8.935/94, o disposto na Lei Estadual n. 

6.940/97, bem como, no que couber, as disposições do Estatuto do 

Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso e o Provimento n. 

05/2008/CM (art. 15 CNGCE);

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR processo administrativo disciplinar para apuração da 

irregularidade constatada no que diz respeito à ausência de inserção de 

dados na Central Eletrônica de Integração e Informações dos atos 

Notariais e Registrais dos Cartórios Extrajudiciais do Estado de Mato 

Grosso - CEI, visando à conclusão de eventual responsabilidade com a 

aplicação da penalidade cabível ao caso, em face da titular do Cartório do 

1º Ofício de Primavera do Leste/MT, ELZA FERNANDES BARBOSA, 

brasileira, portadora do RG nº 0265533-0 SSP/MT, inscrita sob o CPF nº 

109.276.701-00, com endereço à Av. Porto Alegre, n. 1.669, Bairro 

Primavera II, ou Rua São Caetano, n. 601, Centro, ambos em Primavera do 

Leste-MT, pelo descumprimento, em tese, ao disposto no artigo no art. 31, 

incisos I e V c/c artigo 30, inciso X, da Lei Federal n. 8.935/94;

Art. 2º - DA NOTIFICAÇÃO E DA DEFESA

 Determino a citação e intimação pessoal da Requerida, para apresentar 

defesa, arrolar suas testemunhas e requerer as provas que desejar, no 

prazo de 10 dias, servindo cópia da presente Portaria como mandado de 

citação, advertindo-a de que a não apresentação de defesa no prazo legal 

o procedimento continuará à sua revelia.

Art. 3º - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

 Fixo prazo de 60 dias para a conclusão do processo disciplinar, contados 

da data de publicação da presente portaria, admitida a sua prorrogação 

por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem (art. 179, Lei 

Complementar Estadual 04/90).

ART. 4º - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Determino o registro, autuação e juntada de todos os elementos 

mencionados nesta Portaria junto ao procedimento de CIA n. 

0704966-70.2020.8.11.0037;

Nomeio o servidor Andrey Cordeiro Manso Rezende Oliveira, Gestor 

Administrativo II, matrícula 24255, para secretariar os trabalhos, sob a 

presidência deste Magistrado;

Encaminhe-se cópia desta Portaria à Egrégia à Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso para ciência.

Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Publique-se, registre-se, autue-se e cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222113 Nr: 902-92.2019.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:

 Intimar a parte requerida para tomar conhecimento do termo de 

indiciamento de fls. 366/381, requerendo o que entender de direito.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003344-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. D. S. (REQUERENTE)

L. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 MANDADO DE AVERBAÇÃO DIVÓRCIO (SEM CUSTAS) 

PROCESSO n. 1003344-14.2019.8.11.0037 Valor da causa: R$ 173.000,00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) POLO ATIVO: 

Nome: LUZENIR RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA ÉRICO TREVISOL, 

368, LOTE N 03 - QUADRA N 82, PONCHO VERDE II, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: JOSE PAULO SOUZA DOS SANTOS 

Endereço: RUA ÉRICO TREVISOL, 368, LOTE N 03 - QUADRA N 82, 

PONCHO VERDE II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 JUIZ(A) 

PROLATOR(A) DA SENTENÇA: LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO 

PAMPADO DATA DA SENTENÇA: 26.11.2019. DATA DO TRÂNSITO EM 

JULGADO: 07.02.2020. NOME QUE A MULHER PASSARÁ A USAR: 

LUZENIR RODRIGUES DA SILVA. BENS A PARTILHAR: Plano de Partilha 

anexo. DADOS DO CASAMENTO E CARTÓRIO: Casamento celebrado em 

19 de Dezembro de 1998 e registrado sob o n°. 949/98 às folhas 449 do 

Livro B-03 do Cartório do 2º Ofício Notarial e Rregistral da Comarca de 

Primavera do Leste - MT. FINALIDADE: EFETUAR A AVERBAÇÃO À 

MARGEM DO ASSENTO DE CASAMENTO DAS PARTES, observados os 

dados acima, da ação de divórcio processada e julgada neste juízo, 

conforme sentença e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de fevereiro de 2020. LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

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

Processo Número: 1006618-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA OAB - RS56757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de sua advogada constituída DOUTORA 

MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA OAB/RS 56.757 para juntar aos 

autos o endereço atualizado da requerida, haja vista a tentativa infrutífera 

em localizá-la.

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

Processo Número: 1006733-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. V. C. R. M. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de suas advogadas constituídas, para 

juntar aos autos conta no Banco do Brasil para fins de desconto em folha 

de pagamento do executado, ante a informação da SEPLAG (id. 

29056543) da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial 

devido a ausência da conta bancária no Banco em que atualmente possui 

acordo com o Estado de Mato Grosso,

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 184059 Nr: 942-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALVINO FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA AUGUSTA THOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Embargos de Terceiro n.º 942-45.2017.811.0037

Código n.º 184059.

Vistos, etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Custas pelo devedor, conforme acordo entabulado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128292 Nr: 1226-58.2014.811.0037

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FERNANDA DOS SANTOS 

LELES - OAB:21253/O, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, TIAGO 

BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA BORGES REIS - 

OAB:MT 20248

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

253/254, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.Expeça-se Termo de 

Guarda Definitiva da criança Yasmim em favor de sua genitora 

Caroline.Intimem-se.Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 

2020.Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127525 Nr: 492-10.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE GRAPEGGIA MIESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MIESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 Ação de Impugnação de Assistência Gratuita n.º 492-10.2014.811.0037

Código n.º 127525.

Vistos.

Considerando que o objeto da presente ação já foi decidido nos autos 

143695, JULGO EXTINTO o processo, determinando seu arquivamento 

com as cautelas de estilo, após certificado o trânsito em julgado.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114407 Nr: 4834-35.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRDS, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Investigação de Paternidade n.º 4834-35.2012.811.0037

Código n.º 114407.

Vistos.

Intime-se novamente a parte autora, através de seu advogado, para que 

promova o andamento regular do feito, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido in albis o prazo assinalado, intime-se a parte autora 

pessoalmente (através de oficial de justiça), para que promova o regular 

andamento do processo, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, venham-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 32513 Nr: 738-21.2005.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANOR PEDRO SCHNEIDER - 

OAB:27463/RS, JAIR GUARESCHI - OAB:67271

 Ação de Cumprimento de Sentença n.º 738-21.2005.811.0037

Código n.º 32513.

Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 308.

Considerando que a última parcela para o pagamento da dívida venceu em 

06.11.2019, intimem-se os exequentes para que se manifestem, a fim de 

informar se o débito alimentar se encontra integralmente quitado, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de quitação ou inércia no prazo assinalado para manifestação, 

desde já, por medida de economia e celeridade processuais, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006561-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIODOR KILIN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASILY KILIN (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006561-65.2019.8.11.0037. 

INVENTARIANTE: DIODOR KILIN DE CUJUS: VASILY KILIN Vistos, etc. 

Considerando o falecimento do inventariante nomeado nos autos, defiro o 

pedido formulado, nomeando inventariante Safroni Kilin, qualificado no ID 

Num. 28311717 - Pág. 1 e seguintes, o qual já estaria administrando os 

bens do espólio. Intime-se o inventariante ora nomeado, por meio do 

causídico constituído, a fim de que atenda as determinações contidas na 

decisão de ID Num. 26310905 - Pág. 1 no prazo assinalado. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 10/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005088-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS IAZUSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005088-44.2019.8.11.0037.s 

EXEQUENTE: LUCINEIA VARGAS EXECUTADO: ROGERIO LUIS IAZUSKI 

Vistos etc. Defiro o benefício da gratuidade da justiça à exequente. 

Cumpra-se a decisão proferida no ID Num. 23336372 - Pág. 1. Primavera 

do Leste-MT, 10/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003088-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEIDE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003088-71.2019.8.11.0037.s REQUERENTE: RUBENS FERREIRA SOUZA 

REQUERIDO: IVANEIDE ANDRADE Vistos etc. RUBENS FERREIRA SOUZA 

ajuizou a presente ação de divórcio em face de IVANEIDE ANDRADE. 

Citada e intimada, a requerida deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar resposta. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Diante da inércia da requerida que não respondeu a ação após 

devidamente citada (ID Num. 22041515 - Pág. 1), decreto sua revelia, nos 

termos do art. 344, do CPC. Com a juntada de declaração de 

hipossuficiência (ID Num. 22204285 - Pág. 1), defiro à requerida o 

benefício da gratuidade da justiça. Consigno que o instituto jurídico do 

julgamento antecipado do pedido se encontra previsto no art. 355 do 

Código de Processo Civil, que prevê, in verbis: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349 . Assim, o instituto é aplicável 

nas hipóteses de revelia ou quando não houver necessidade de produção 

de outras provas. No caso vertente, o deslinde da presente controvérsia 

não exige dilação probatória, eis que se trata de matéria unicamente de 

direito, além do que a prova documental já existente nos autos é suficiente 

para esclarecer os fatos controvertidos. Além disso, conforme ora 

decidido, a requerida é revel. Cabível, portanto, o julgamento antecipado da 

lide, apreciando-se o mérito da ação do processo no estado em que se 

encontra. Friso que, conforme alegação do autor, durante a constância da 

união não advieram filhos, tampouco foram adquiridos bens e contraídas 

dívidas. Quanto ao pleito da parte autora, registro que o art. 226 da CF/88 

preceitua que: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio.” Vê-se que para concessão do divórcio basta a vontade de ao 

menos uma das partes em não mais conviver maritalmente com a outra, 

não havendo necessidade da produção de outras provas além das já 

constantes nos autos. Ante o exposto, julgo procedente a ação e decreto 

o divórcio de RUBENS FERREIRA SOUZA e IVANEIDE ANDRADE, 

JULGANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário para averbação e inscrição junto ao (s) Cartório 

(s) competente. Após, arquive-se em segredo de justiça (art. 189, II, do 

CPC), procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários processuais, que fixo 

em 10% do valor atribuído à causa, suspendendo-se, contudo, sua 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Publicada e registrada 

no sistema Pje. Cumpra-se. Primavera do Leste, 10/02/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000493-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS KUZNETSOV (REQUERENTE)

ELISA ROCHA KUZNETSOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000493-65.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ELIAS KUZNETSOV, ELISA 

ROCHA KUZNETSOV Vistos etc. Recebo o pedido inicial e homologo para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as 

partes. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito. Publicada e registrada no sistema Pje. Transitada em julgado, 

expedidos os documentos necessários, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

10/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002071-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARTORETTO (AUTOR(A))

D. K. S. (AUTOR(A))

MARILEY KELLER SARTORETO (AUTOR(A))

GELSSI GROSSI SARTORETO (AUTOR(A))

EMERSON OLIVIO SARTORETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERACAO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI (REU)

ANTONIO IMOVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002071-34.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): NELSON SARTORETTO, GELSSI GROSSI SARTORETO, 

EMERSON OLIVIO SARTORETO, MARILEY KELLER SARTORETO, D. K. S. 

REU: ANTONIO IMOVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, GERACAO 

CONSTRUCOES CIVIS EIRELI Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 14 

h 40 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 6 de fevereiro de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000361-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE FRANCISCO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000361-47.2016.8.11.0037 (PJe) Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento 

Requerido: Josué Francisco de Sousa Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Josué Francisco de Sousa, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a consolidação da 

posse e propriedade do bem descrito e caracterizado na petição inicial, 

que lhe foi oferecido em alienação fiduciária (art.2º, §2º, Decreto-Lei nº 

911/69). Deferida e cumprida a liminar, regularmente citado por oficial de 

justiça, o requerido apresentou contestação, por intermédio da Defensoria 

Pública Estadual, arguindo preliminar de ausência de devolução dos 

valores pagos, nos moldes do artigo 53 do Código de Defesa do 

Consumidor, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito. No 

mérito, arguiu o adimplemento substancial do contrato, ressaltando que a 

incapacidade financeira não decorreu de má-fé, mas desemprego 

involuntário, registrando proposta de adimplemento, sem, contudo, 

especificar os termos em que pretende o adimplemento (Num.7302834). 

Audiência de conciliação designada, restando infrutífera, sem qualquer 

especificação de acordo por qualquer das partes (Num.12818130). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o 

mérito. Da preliminar A parte requerida postula pela extinção da ação com 

fundamento na ausência de devolução dos valores pagos pelo devedor 

em momento anterior à busca e apreensão do veículo, ressaltando a 

disposição do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. A arguição 

evidentemente se confunde com o mérito, mas por questões de técnica 

decisória, afasto desde já. Com efeito, no negócio jurídico de mútuo para 

aquisição de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária do 

bem, o mutuário se compromete a honrar o débito, dando em garantia o 

bem para viabilizar o empréstimo. Em caso de inadimplemento, o bem dado 

em garantia é usado para saldar o débito, mas diante da natural 

desvalorização, pode não ser suficiente para quitar a integralidade da 

dívida, motivo pelo qual, não raras vezes, o pleito executório persiste a fim 

de expropriar bens do devedor. Assim, é evidente que somente haverá 

devolução acaso verificado saldo após o leilão do veículo, nos moldes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69 Destarte, afasto a preliminar suscitada. 

Do mérito em sentido estrito O negócio jurídico, a inadimplência contratual e 

a constituição em mora foram regularmente comprovados, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, no 

prazo do § 1o (5 dias), o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus. Sobreleva registrar, por oportuno, que a purgação da mora só se dá 

pelo pagamento do valor integral da dívida (Informativo nº 722 do STJ). 

Ei-lo: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) 

Descumprido o comando normativo, resta plenamente possível a 

consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (§1º, art.3º, do Decreto-Lei 911/69). Por 

fim, a consolidação substancial não afasta a inadimplência, tampouco o 

direito do credor fiduciário à consolidação da propriedade e posse 

exclusiva do bem, havendo inclusive posicionamento firmado pelo TJMT de 

que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos 

regidos pelo Decreto-lei nº 911/69, sob pena de enfraquecimento do 

instituto da alienação fiduciária. Portanto, a procedência do pedido é 

conclusão inarredável. Dispositivo Isso posto, julgo procedente o pedido, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, e consolido nas mãos do autor 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, 

cuja apreensão liminar torno definitiva. Consolidada a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

compete às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69. Nos termos do artigo 2º do 

Decreto-lei nº 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário 

fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente 

de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial 

ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no 
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contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito 

e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se 

houver, com a devida prestação de contas. Destarte, intime-se a empresa 

BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento para apesentar a 

devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69, sob pena da omissão ser considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte por cento do valor 

da causa (CPC, art.77, IV e §2º); Baixe-se eventual medida judicial 

restritiva. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional. Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 03 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004779-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V A DE SOUSA -ME - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004779-91.2017.8.11.0037. AUTOR(A): POSTOS DE SERVICOS JOIA 

PETROLEO LTDA RÉU: V A DE SOUSA -ME - ME Vistos etc. Em seguida, 

frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de dezembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007083-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MELO, MORA & CIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA MARTINS DOS REIS OAB - PR13051 (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE ALENCAR MORA CASTILHO DOS SANTOS OAB - PR18608 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDES DE SOUZA ANTUNES (REQUERIDO)

GLAUCIA MARIA ANTUNES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento das custas processuais bem 

como a diligência do oficial de justiça através de guia de arrecadação, nos 

termos do art. 4º do Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a 

qual deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, conforme 

decição do Id 26863443.

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1002891-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULANDIA COMERCIAL LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002891-19.2019.8.11.0037 (PJe) Pedido de Falência Requerente: 

Pneulândia Comercial Ltda. Requerido: Transportadora Norte Mil Vistos etc. 

Dispõe o artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/05, que será decretada a 

falência do devedor que sem relevante razão de direito, não pagar, no 

vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos 

protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) 

salários-mínimos na data do pedido de falência. Assim, a norma de 

regência exige a observância das disposições relativas à regularidade do 

título executivo, não observada no caso em exame, eis que a lei que 

dispõe sobre as duplicatas, disciplina que a cobrança de duplicata ou 

triplicata não aceita, deve observar cumulativamente os seguintes 

requisitos: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento 

hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o 

sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas 

condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei (Lei nº 

5.474/68, art.15, II). Adiante, nos moldes do §1º do artigo 97 da Lei nº 

11.101/05, o credor empresário apresentará certidão do Registro Público 

de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades. Por fim, em 

observância à Súmula nº 361 do STJ, a notificação do protesto, para 

requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da 

pessoa que a recebeu. Destarte, intime-se o requerente para sanar as 

irregularidades, aportando documento hábil comprobatório da entrega e 

recebimento da mercadoria (NF com assinatura do recibo), bem como 

certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de 

suas atividades, além da notificação regular do protesto (protesto para 

fins falimentares), em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 28 de novembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002087-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA MARIA ZYS (REQUERENTE)

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002087-85.2018.8.11.0037 - PJE Ação Declaratória de Nulidade 

Requerentes: Jeferson Luis Miezerski e Elizandra Maria Miezerski 

Requerida: Rural Primavera Ltda. Vistos etc. O valor da causa deve 

observar a natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação que 

visa discutir a validade de ato jurídico (declaração de nulidade da cédula 

de produto rural nº SJ031-1/2018 e do instrumento particular de confissão 

de dívida e novação de dívida nº 31/2018/2019/2020), o valor da causa 

será o valor do ato questionado. Nesse passo, o instrumento particular de 

confissão de dívida e novação de dívida nº 31/2018/2019/2020 tem como 

valor R$1.649.799,65 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil 

setecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos). Isso 

posto, valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 292 do 

Código de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa para 

R$1.649.799,65 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil setecentos e 

noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao 

valor do ato jurídico questionado. Intime-se a parte autora para 

complementar o recolhimento das custas processuais, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de 

novembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007501-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAPPELLESSO BELLO DE PAULA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 27647683.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006303-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. MACHNIC EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o 

nº1006303-26.2017.8.11.0037 Ação de Busca e Apreensão Requerente: 

CONSEG Administradora de Consórcios Ltda. Requerido: F. J. Machnic 

Eirelli EPP Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

CONSEG Administradora de Consórcio Ltda. em face da sentença 

prolatada nos autos (Num. 15223200). A pretensão recursal 

fundamenta-se no erro material relativo à menção, no relatório do comando 

sentencial, de que “a parte autora desistiu da ação, noticiando pagamento 

integral extrajudicial formulado pela parte ré”, embora a requerente jamais 

tenha noticiado o pagamento extrajudicial. Regularmente intimada, a parte 

requerida manteve-se inerte, consoante certidão inclusa (Num. 19875003). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É A SÍNTESE. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura 

jurídica, a decisão embargada carece de correção nos moldes do artigo 

1.022, III, do Código de Processo Civil, em face do erro material, 

consistente na equivocada menção ao pagamento extrajudicial do débito. 

Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a 

sentença, passando a constar do ato decisório: “Antes de integralizada a 

relação jurídica processual, a parte autora postulou pela desistência da 

ação (Id. 14883601)”. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 19 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001817-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIA MATIAS SOARES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001817-27.2019.8.11.0037 Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos Requerente: Primavera do 

Leste Incorporadora de Imóveis Ltda. Requerida: Lilian Matias Soares 

Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de 

posse c/c perdas e danos proposta por Primavera do Leste Incorporadora 

de Imóveis Ltda. em face de Lilian Matias Soares, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes 

transigiram (Num. 27344617), postulando pela extinção do feito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de dezembro de 2019. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001887-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MEDEIROS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe 1001887-78.2018.8.11.0037 Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Danos Morais 

Requerente: Thiago de Medeiros Machado Requerida: Telefônica Brasil 

S/A Vistos etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por 

Telefônica Brasil S/A em face da sentença de mérito que pronunciou a 

prescrição (Id. 22823151). A pretensão recursal fundamenta-se na 

omissão quanto a fundamentação relativa aos danos morais. Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, passo a 

suprir a omissão apontada. No que concerne aos danos morais, nos 

termos da petição inicial, a mácula teria por gênese a suspensão total dos 

serviços contratados. A indenização por danos morais demanda, pela 

peculiaridade do caso concreto, a análise cautelosa das nuances da lide. 

Com efeito, como é cediço, o dano moral pressupõe abalo acentuado no 

patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da 

personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas 

em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação 

efetiva da indústria do dano moral. A caracterização da mácula moral deve 

ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos 

que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral 

demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é 

grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária ao lesado (original sem destaque - Sérgio 

Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed., São Paulo: 

Malheiros Editores, 2004). Não obstante, o desdobramento decorrente da 

prestação deficiente do serviço e a ausência de resolução da falha 

redimensionou o fato, gerando efetivamente a mácula moral. O descaso da 

empresa reclamada para a solução da controvérsia é patente, 

caracterizado, especialmente, pela desídia na assistência após a 

constatação da falha do serviço, sem a solução efetiva, gerando 

necessidade de intervenção judicial. Em verdade, a pronta e eficiente 

intervenção da empresa requerida, seria suficiente para a caracterização 

do episódio como mero dissabor, sem as implicações decorrentes do dano 

moral. Entrementes, o descaso reiterado e a inoperância, aliados a 

frustração das legítimas expectativas do consumidor, constituem fatos 

caracterizadores de manifesta ofensa moral, com repercussão negativa 

na esfera pessoal. Nesse passo, nos exatos moldes do Código de Defesa 

do Consumidor, é direito básico do consumidor a adequada e eficaz 

prestação dos serviços em geral. A relação de consumo demanda 

diligência e o integral cumprimento das obrigações contratuais e legais, 

com a imediata correção de eventuais distorções. Logo, há que se 

estabelecer, formalmente, a responsabilidade do prestador de serviços 

pelo comportamento desidioso e desrespeitoso com o consumidor. 

Aconselhável, assim, a imposição de sanções pecuniárias destinadas a 

cessar, de forma efetiva, a praxe nefasta da desconsideração do 
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hipossuficiente. Assim, restou configurada a responsabilidade civil da 

parte requerida. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006579-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006579-86.2019.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer Requerente: 

Teixeira de Araújo & Cia Ltda. Requerida: Serasa S/A. Vistos etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer proposta por Teixeira de Araújo & Cia Ltda. 

em face de Serasa S/A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes 

de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora desistiu da 

ação (Num. 28171146). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais, eis que o pedido de 

desistência ocorreu antes da integralização da relação jurídica 

processual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 05 de fevereiro 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004706-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

OI S/A (REU)

RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004706-85.2018.811.0037 (PJe) Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais Requerente: Marcia Aparecida Araújo Requeridos: Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Outras Vistos etc. 

Inexistindo formalização de acordo, passo a sanear o processo. Das 

Preliminares A arguição de ilegitimidade passiva, suscitada pela 

demandada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, calcada 

na ausência de responsabilidade decorrente da culpa exclusiva de 

terceiro, bem como disposições regulamentares do setor energético 

(Resolução nº 414/2010 ANEEL), manifestamente se confunde com o 

mérito, motivo pelo qual deve ser rejeitada em sede liminar. No mesmo 

sentido solve-se a arguição de ilegitimidade passiva aduzida pela 

demandada Primatec Telecom Ltda., já que eventual apuração da culpa 

exclusiva de terceiro será objeto de avaliação probatória, em sede de 

cognição exauriente, devendo a preliminar ser afastada neste estágio 

processual. A referida demandada ainda aduziu preliminar de falta de 

interesse de agir, tendo em vista que a parte autora deixou de promover 

qualquer ato administrativo tendente a solucionar a questão. Todavia, nos 

termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim, havendo 

efetiva arguição de lesão a direito, improcede a preliminar de ausência de 

interesse processual pela ausência de esgotamento das vias 

administrativas, pois desnecessário, motivo pelo qual afasto. Do 

aproveitamento da audiência de justificação A parte autora postula pelo 

aproveitamento da oitiva das testemunhas ouvidas em audiência de 

justificação (Num.19690800), sendo as partes contrárias ao pleito 

(Num.24215888; Num.23914891). Ocorre que o aproveitamento da oitiva 

não é admitido pela jurisprudência dominante, tendo em vista que o ato não 

observa a plena aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Em julgamento de feito possessório, em que a audiência de justificação é 

recorrentemente utilizada, o Superior Tribunal de Justiça já registrou 

entendimento no sentido de que a justificação da posse não faz parte do 

contraditório, daí que, eventual juízo favorável ao autor, nesta fase, não 

implica, necessariamente, na procedência do pedido, que dependerá da 

instrução realizada durante o processo[1]. O Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina recentemente consolidou o seguinte entendimento: AÇÃO 

POSSESSÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO COM BASE EM PROVA 

COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA 

SENTENÇA. A prova produzida em audiência de justificação de posse 

envolve cognição sumária, tanto vertical, quanto horizontalmente, e 

presta-se, tão somente, à formação de juízo de verossimilhança para fins 

de concessão da liminar. Não é possível o julgamento antecipado do feito 

com base na prova colhida com essas características, exigindo-se a 

instrução, na qual a prova será produzida com cognição exauriente das 

q u e s t õ e s  d e b a t i d a s .  ( T J S C ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n . 

0023880-41.2011.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Helio David Vieira 

Figueira dos Santos, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 

26-07-2018). Muito embora o caso dos autos não se qualifique como ação 

possessória, a audiência de justificação foi realizada, motivo pelo qual 

pertinente as considerações respectivas. Não admissível, portanto, a 

substituição da instrução processual pela audiência de justificação. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Julgo, 

por conseguinte, o processo saneado. Dos pontos controvertidos Assim, 

estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos: a) a 

ocorrência da colisão entre o veículo caminhão identificado na inicial e a 

fiação que se conecta com a residência da autora; b) o responsável 

(titularidade) pelos fios e o respectivo serviço que prestavam para a 

autora; c) regularidade ou irregularidade nas instalações dos fios, 

conforme determinações das exigências técnicas do setor em exame; d) 

culpa exclusiva de terceiros. Das questões relevantes de direito para o 

mérito A questão relativa aos pressupostos legais da responsabilidade 

civil contratual e extracontratual, bem como a Resolução nº 414/2010 

ANEEL. Do requerimento de provas e ônus processuais das partes Sendo 

verossímeis as alegações da consumidora e considerando a 

hipossuficiência da parte, inverto o ônus probatório (art.6º, VII, do CDC). 

Defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 08 de abril de 2020, às 14h00min. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas 

(CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). 

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] REsp 

1.035/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/08/1999, DJ 08/11/1999, p. 73

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004706-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

OI S/A (REU)

RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 103 de 673



(ADVOGADO(A))

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004706-85.2018.811.0037 (PJe) Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais Requerente: Marcia Aparecida Araújo Requeridos: Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Outras Vistos etc. 

Inexistindo formalização de acordo, passo a sanear o processo. Das 

Preliminares A arguição de ilegitimidade passiva, suscitada pela 

demandada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, calcada 

na ausência de responsabilidade decorrente da culpa exclusiva de 

terceiro, bem como disposições regulamentares do setor energético 

(Resolução nº 414/2010 ANEEL), manifestamente se confunde com o 

mérito, motivo pelo qual deve ser rejeitada em sede liminar. No mesmo 

sentido solve-se a arguição de ilegitimidade passiva aduzida pela 

demandada Primatec Telecom Ltda., já que eventual apuração da culpa 

exclusiva de terceiro será objeto de avaliação probatória, em sede de 

cognição exauriente, devendo a preliminar ser afastada neste estágio 

processual. A referida demandada ainda aduziu preliminar de falta de 

interesse de agir, tendo em vista que a parte autora deixou de promover 

qualquer ato administrativo tendente a solucionar a questão. Todavia, nos 

termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim, havendo 

efetiva arguição de lesão a direito, improcede a preliminar de ausência de 

interesse processual pela ausência de esgotamento das vias 

administrativas, pois desnecessário, motivo pelo qual afasto. Do 

aproveitamento da audiência de justificação A parte autora postula pelo 

aproveitamento da oitiva das testemunhas ouvidas em audiência de 

justificação (Num.19690800), sendo as partes contrárias ao pleito 

(Num.24215888; Num.23914891). Ocorre que o aproveitamento da oitiva 

não é admitido pela jurisprudência dominante, tendo em vista que o ato não 

observa a plena aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Em julgamento de feito possessório, em que a audiência de justificação é 

recorrentemente utilizada, o Superior Tribunal de Justiça já registrou 

entendimento no sentido de que a justificação da posse não faz parte do 

contraditório, daí que, eventual juízo favorável ao autor, nesta fase, não 

implica, necessariamente, na procedência do pedido, que dependerá da 

instrução realizada durante o processo[1]. O Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina recentemente consolidou o seguinte entendimento: AÇÃO 

POSSESSÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO COM BASE EM PROVA 

COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA 

SENTENÇA. A prova produzida em audiência de justificação de posse 

envolve cognição sumária, tanto vertical, quanto horizontalmente, e 

presta-se, tão somente, à formação de juízo de verossimilhança para fins 

de concessão da liminar. Não é possível o julgamento antecipado do feito 

com base na prova colhida com essas características, exigindo-se a 

instrução, na qual a prova será produzida com cognição exauriente das 

q u e s t õ e s  d e b a t i d a s .  ( T J S C ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n . 

0023880-41.2011.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Helio David Vieira 

Figueira dos Santos, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 

26-07-2018). Muito embora o caso dos autos não se qualifique como ação 

possessória, a audiência de justificação foi realizada, motivo pelo qual 

pertinente as considerações respectivas. Não admissível, portanto, a 

substituição da instrução processual pela audiência de justificação. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Julgo, 

por conseguinte, o processo saneado. Dos pontos controvertidos Assim, 

estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos: a) a 

ocorrência da colisão entre o veículo caminhão identificado na inicial e a 

fiação que se conecta com a residência da autora; b) o responsável 

(titularidade) pelos fios e o respectivo serviço que prestavam para a 

autora; c) regularidade ou irregularidade nas instalações dos fios, 

conforme determinações das exigências técnicas do setor em exame; d) 

culpa exclusiva de terceiros. Das questões relevantes de direito para o 

mérito A questão relativa aos pressupostos legais da responsabilidade 

civil contratual e extracontratual, bem como a Resolução nº 414/2010 

ANEEL. Do requerimento de provas e ônus processuais das partes Sendo 

verossímeis as alegações da consumidora e considerando a 

hipossuficiência da parte, inverto o ônus probatório (art.6º, VII, do CDC). 

Defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 08 de abril de 2020, às 14h00min. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas 

(CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). 

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] REsp 

1.035/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/08/1999, DJ 08/11/1999, p. 73

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000893-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Em cumprimento a determinação 

contida na sentença de Id. 26623638, intimo a parte autora para informar 

os dados bancários completos para a restituição de valores depositados 

nos autos. Outrossim, intimo a parte autora para manifestar-se acerca dos 

requerimentos contidos no petitório de Id. 29018093. Prazo: 15 dias. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de fevereiro de 2020 ESIO MARTINS DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007024-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DOS SANTOS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Tendo em vista a informação contida na 

certidão de Id. 28448358, bem como dado a manifestação do perito, Id. 

28791697, informando a terceira falta do periciando(a), intimo o advogado 

da parte requerente para que informe nos autos o endereço atualizado da 

parte requerente, a fim de ser intimado para participar de nova perícia a 

ser designada ou para que se manifeste no que entender de direito. Prazo: 

15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 10 de fevereiro de 2020. ESIO MARTINS 

DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008366-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Tendo em vista a informação contida na 

certidão de Id. 28720488, bem como dado a manifestação do perito, Id. 

28792977, informando a segunda falta do periciando(a), intimo o advogado 
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da parte requerente para que informe nos autos o endereço atualizado da 

parte requerente, a fim de ser intimado(a) para participar de nova perícia a 

ser designada ou para que se manifeste no que entender de direito. Prazo: 

15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 10 de fevereiro de 2020. ESIO MARTINS 

DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000280-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERACAO REFRILESTE EIRELI ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  A u t o s  n º 

1000280-93.2019.8.11.0037– PJE Ação de Indenização c/c Obrigação de 

Fazer Requerente: Refrigeração Refrileste Eireli - ME Requerida: Renata K. 

S. Bianchi e Cia Ltda. Vistos etc. Embora ao Juízo compita indeferir 

diligências inúteis ou protelatórias, compete à parte apontar a pertinência 

da produção de prova oral (Id. 24356578), até mesmo porque o Juízo não 

tem conhecimento do teor das eventuais declarações. Assim, intime-se a 

parte requerida para, em 15 (quinze) dias, apontar objetivamente se 

pretende ou não a produção de prova oral, assumindo o risco da 

desistência. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 10 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADYELLE OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

MARLON CAMPOS DA SILVA (REU)

JANAINA MARCIA TONELLO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos etc. A parte reconvinte 

qualificou-se como comerciante, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da 

manutenção da atividade. Destarte, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, intime-se a parte reconvinte para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000686-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (DEPRECADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BREVES WASHINGTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDER DIAS OAB - SP181905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANÉSIO RIETH (EXECUTADO)

JOHN ALBERTO LEHNEN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000658-15.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: FABIO BREVES WASHINGTON 

EXECUTADO: ANÉSIO RIETH, JOHN ALBERTO LEHNEN Vistos etc. Cite-se 

o executado, após o prévio recolhimento das custas e taxas de 

distribuição, para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem 

como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser expressamente 

advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 

de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35678 Nr: 3751-28.2005.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICI FELICI E CAMPOS SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, 

DORIVAL ROSSATO JUNIOR - OAB:10933-A/MT, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Processo nº 3751-28.2005.811.0037 (Código 35678)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Depósito

Requerente: Banco Volkswagen S/A

Requerido: Felici, Felici e Campos Silva Ltda.

Vistos etc.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

Intime-se o causídico subscritor da petição de fls.125/126, para regularizar 
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sua atuação processual, apresentando o instrumento de mandato, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos, nos moldes do artigo 

104, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 06 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 7156-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIRIO ANTONIO GEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado Tarcírio Antônio 

Gebert em face de Banco CNH Capital S/A e determino o levantamento em 

definitivo da penhora sobre o bem descrito na inicial.Converto a liminar em 

medida definitiva.Condeno a parte embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou 

o labor profissional.Traslade-se cópia desta sentença para o feito 

executivo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de fevereiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34044 Nr: 2282-44.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO SOARES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR BARTONELI 

JUNIOR - OAB:SP-176126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para indicar as administradoras dos 

cartões de créditos para serem bloqueados e seus respectivos 

endereços.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175497 Nr: 8255-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDA BAGINI BARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE 

TRAB MEDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Barco dos Santos - 

OAB:24513/O, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clicia Lupinetti Fernandes - 

OAB:21899, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448-B

 Processo nº 8255-91.2016.811.0037 (Código 175497)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Valda Bagini Barco

 Executada: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalhos Médicos Ltda.

Vistos etc.

Ante a informação do julgamento do agravo de instrumento 

1010049-42.2019.8.11.0000 em 05.02.2020, todavia sem acesso ao 

conteúdo do acórdão, determino que o Gestor proceda a imediata inclusão 

nos autos, após a sua disponibilização.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 1256-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO SARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LIMA - OAB:21387-B, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521 MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, HILVETE MARIA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/DF 23829, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados das partes para se 

manifestarem acerca do laudo perical de fls.618/707, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 1429-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI TEREZINHA BARBIERI SCHAFER, NILSO 

SCHAFER -ESPÓLIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 1429-59.2010.811.0037 (Código nº 69121)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Cleci Terezinha Barbieri Schafer e Outro

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Autorizo o levantamento, na forma postulada (fls.535).

Inadequado o pedido de retratação a este Juízo, eis que apenas está 

adstrito ao cumprimento da determinação Superior (Agravo de Instrumento 

nº1010933-08.2018.8.11.0000).

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.511), com 

estrita observância ao acórdão prolatado no Agravo de Instrumento 

nº1010933-08.2018.8.11.0000.

 Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135009 Nr: 6787-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL S/A -BICBANCO, BANCO 

INDUSVAL S/A, JONIS SANTO ASSMANN, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO PINE S/A, BANCO 
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ITAÚ S.A, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, BANCO DA AMAZONIA, 

JNORTE CONSTRUTORA LTDA, BANCO J SAFRA S/A, MARCELO 

GONÇALVES, JOSE BENEDITO DO VALE, BIO SOJA FERTILIZANTES 

LTDA, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, HELM 

DO BRASIL MERCANTIL LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EXTINTORES PARANÁ LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A, CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA, OURO FINO QUÍMICA LTDA, GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, 

TROMINK INDUSTRIAL LTDA, MONSANTO DO BRASIL LTDA, ANACLETO 

BRUNETTA, EDUARDO LUIZ DEITOS, GERSON SALVADORI, JORGE LUIZ 

BORGHETTI, NORTOX S/A, PAULO CESAR BORGUETTI, CHEMINOVA 

BRASIL LTDA, BANCO BMG S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BANCO PAN S/A, 

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, KELIN REGINA ALBERTON, INTL FCSTONE 

MARKETS, LCC, AGRO ASSET BACKED FINANCING LTD, LATIN AMERICA 

EXPORT FINANCE FUND, LTD, PAETTO VEÍCULOS LTDA, ALZIRA 

CAETANO TONI, ADAMA BRASIL S/A, EDVANDRO TONI, COOPERATIVA 

AGRÍCOLA CAMPO DO TENENTE, PRADO SUZUKI E ASSOCIADOS S/S, 

BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO, JONI SANTO 

ASSMANN, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, BREDA & CIA 

LTDA ME, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAULISTA S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, TROMINK INSDUSTRIAL LTDA, OCTANTE 

SECURITIZADORA S/A, DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BANCO DO BRASIL 

S/A, IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS S/A, AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA, PEREIRA 

E PARRA LTDA, COMPO DO BRASIL LTDA, TRANSCORPA TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 1500 LTDA, COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, SUL AMÉRICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAÚDE, CONTROL UNION WARRANTS LTDA, MICROBIOL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS, 

SIVIERO CEREAIS, INSUMO AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CELSO 

APARECIDO LUCIANO PEREIRA - ME, CLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, RECH AGRÍCOLA LTDA, MARUBENI AMERICA CORPORATION, 

MAXICON SISTEMAS LTDA - EPP, FERNANDA GOMES DAMASCENA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISO GIOVANELLA TRNSPORTES LTDA, 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB:198905/SP, 

ADRIANO GREVE - OAB:SP/211.900, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - 

OAB:S/P29913, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:PR 30890, 

ALEXANDRE VIEGAS - OAB:9321-A/MT, AMANDA MENDES - 

OAB:34.861, ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - OAB:SP/287.799, ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:17088, ARTHUR BIRAL FRANCO - OAB:268.004/SP, BRUNO CESAR 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS AUGUSTO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 31.405, CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, 

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - OAB:15365, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:SP 76.458, CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, CLARISSA ARAUJO GRECELLÉ - OAB:RS 83.790, 

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - OAB:SC 19.054-A, CLÁUDIO 

ANÔNIO CANESIN - OAB:OAB/PR 8.007, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244, CLEVERSON JOSÉ VELLASQUES - OAB:69083/PR, DARLAN 

ADIB FARES - OAB:9.265, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, DOUGLAS 

LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:MT/10823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 11.084, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EDUARDO PECORARO - OAB:SP 196.651, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:MT 

5614, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, 

FÁBIO MARGIELA DE FÁVARI MARQUES - OAB:SP/ 256. 707, FABIOLA 

PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, FERNANDO HACKMANNN 

RODRIGUES - OAB:RS/18.660, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 84786, 

FERNANDO STEFANELLI GAULUCCI - OAB:SP/299.880, FRANKLYN 

CELSO FERREIRA - OAB:SC/39.398, GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, IGOR CASAGRANDE - OAB:70137, IVO 

WAISBERG - OAB:SP/146176, JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI 

FILHO - OAB:SP/154061, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:3210 - 

SC, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:PR/25.430, JOÃO PEDRO DE 

DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:MT 9.206, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 14.705, JOSE CARLOS VAN CLEEF 

DE ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, LÚCIO FEIJÓ DE ARAUJO LOPES - OAB:RS/50.791, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:14733-A, LUIZ ANTONIO 

GOMEIRO JÚNIOR - OAB:154.733, Luiz Carlos Rezende - OAB:8987B, 

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARCELO DE CAMPOS 

BICUDO - OAB:SP 131624, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831 

OAB-MT, MARCELO LOPES - OAB:SP/ 160.896-A, MARCIA GERHARDT 

SCARPIN - OAB:49.456, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, 

MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - OAB:291333, MARIA ROSA DE 

REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT, MARINA ROSA DA SILVA - 

OAB:23939/O, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:MT-10.925- B, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MELISSA 

CRISTINA REIS - OAB:OAB/RS 54.330, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8798, MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - 

OAB:237.635, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, OSMAR A. MAGGIONI - 

OAB:12.370-A, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:54914/SP, PAULA 

MALUF TEIXEIRA - OAB:13.175/SC, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4.883/MS, RALF MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10.071/MS, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, Ricardo Pomeranc 

Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO BARRETO COGO - 

OAB:164619A, RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:SP/ 323.650, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, ROSANGELA MARIA 

DE PAULA - OAB:15.000, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:OAB/MT 

6356, SANDRA APARECIDA PAIVA - OAB:PR 17363, SANDRA 

BERNARDES VILELA - OAB:8895/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SERGIO ZAHR FILHO - OAB:SP/154.688, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, STEPHANIA 

IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT, THIAGO PEIXOTO 

ALVES - OAB:SP 301.491-A, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O, 

TIAGO MEURER DA SILVA - OAB:37.146/SC, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, VALTER SCARPIN - OAB:6751, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP/ 257.198, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 

25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, NILTON D. FENSTERSEIFER - OAB:7905 RS

 INTIMO as partes REQUERIDAS para manifestarem acerca do petitório de 

fls.6.014/6.028.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147540 Nr: 3274-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155745 Nr: 7092-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA, RAFAEL CARLOTTO CORREA, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS, Samuel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, WERNER E WERNER LTDA - ME, EDI MARCOS 

WERNER, RENATO DIOMAR WERNER, V R WERNER ASSISTÊNCIA 

TECNICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº 7092-13.2015.811.0037 (Código 155745)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Enio Zanatta e Outros

Executada: Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda.

Vistos etc.

Certifique-se sobre o julgamento dos embargos de declaração 

apresentados no agravo de instrumento nº 1013042-92.2018.8.11.00000 

(fls.120), bem como de eventual distribuição de recurso especial, com 

atribuição de efeito suspensivo.

Em seguida, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença e documentos inclusos 

(fls.112/133), em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160458 Nr: 599-83.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

João Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A e condeno a 

respectiva instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação, haja vista se tratar 

de responsabilidade contratual (REsp 1479864 (2014/0204154-0 de 

11/05/2018). JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou 

o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 07 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito 

________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118600 Nr: 964-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN MACEDO DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 964-45.2013.811.0037 (Código 118600)

Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente

Exequente: HSBC Financeira Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executado: Jonatan Macedo Delmondes

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o requerimento do 

terceiro D. de Santi Veículos – ME e documentos inclusos (fls.143/152), 

em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 201657 Nr: 9245-48.2017.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA APPARECIDA CORRENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES, 

Edmundo da Silva Taques Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emieli Aparecida Baltieri - 

OAB:MT/2758, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:MT 11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:MT/8.463

 Processo nº 9245-48.2017.811.0014 (Código 201657)

Ação de Revisão de Contrato de Honorários c/c Pedido de Anulação

Requerente: Thereza Apparecida Corrente

Requeridos: Josiane Santos da Silva Taques e Edmundo da Silva Taques 

Junior

Vistos etc.

Ouça-se a parte requerida sobre o documento novo juntado pela parte 

contrária, em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 236241 Nr: 7337-82.2019.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZA APPARECIDA CORRENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/O, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETO - 

OAB:11269, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O, WILSON 

GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB:10400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7337-82.2019.811.0014 (Código 236241)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Josiane Santos da Silva Taques

Executada: Thereza Apparecida Corrente

Vistos etc.

Intime-se o executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 
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independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 1000-58.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

PAULO KALIZAK, OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES ROMAGNOLI 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Processo nº 1000-58.2011.811.0037 (101560)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco CNH Capital S/A

Executados: Flabio Ricardo Pawlina do Amaral e Outros

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, pela derradeira vez, para apresentar a cópia 

das matrículas imobiliárias relativas aos imóveis cuja penhora se postula, 

em 15 (quinze) dias.

Avalie-se o maquinário cuja penhora não foi levantada, no prazo de 10 

(dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e 

laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as 

suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos 

bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101762 Nr: 1202-35.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108938 Nr: 8130-02.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - ME, EVERALDO RAUL CABRAL, 

FRANCIELI TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 Processo nº 8130-02.2011.811.0037 (Código 108938)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes

Executados: Santa Clara Comércio e Representação Agrícola Ltda. ME e 

Outros

Vistos etc.

Certifique-se sobre o cumprimento das providências previstas no artigo 

254 do Código de Processo Civil (fls.113).

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.178).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 89-75.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos do artigo 792 do Código Civil, na falta de indicação da pessoa 

ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária. Outrossim, a sucessão legítima defere-se, em 

caso de inexistência de descendentes, aos ascendentes, em 

concorrência com o cônjuge, a teor do disposto no artigo 1.829, II, do 

Código Civil.Nesse passo, a singela leitura da Escritura Pública de 

Inventário e Partilha do Espólio Zulmir Azzolini (fls.88/91) permite 

vislumbrar a existência de ascendente do segurado. Destarte, como 

providência prévia ao julgamento do mérito, intime-se a parte autora para 

integralizar o litisconsórcio necessário, mediante requerimento de citação 

da ascendente em primeiro grau do falecido, em 15 (quinze) dias.Expirado 

o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se com urgência (CNJ – META 

2).Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23531 Nr: 203-05.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS DAMASCENA SOUZA, ADINEIA M. 

MOTA DAMASCENA, ANESTOR ALMEIDA DA PAIXÃO, RAMILTON MOURA 

DE LIMA, XAVANTE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE SINISTROS LTDA, 

A M DA MOTA DAMASCENA EIRELI, RAMILTON MOURA DE LIMA EIRELI, 

CCM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, SIDINEY DA 

SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILDO MATUZALEM SILVA - 

OAB:12.669/GO

 Processo nº 203-05.1999.811.0037 (Código 23531)

Ação de Execução

Exequente: Pedro Alves Costa

 Executados: Leônidas Damasceno Sousa e Outros

Vistos etc.

 Tendo em vista o falecimento do executado Leonidas Damasceno Sousa, 
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suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

falecido o réu, será ordenada a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses.

Destarte, tendo em vista o falecimento do executado Leonidas Damasceno 

Sousa, consoante certidão de óbito inclusa (fls.246), suspendo o curso 

processual pelo prazo de 2 (dois) meses, ou até a efetiva sucessão 

processual.

Intime-se a parte exequente para promover a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

 Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42766 Nr: 5168-79.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVEIA E LIMA LTDA -ME, CARLOS 

HERIONDES ALVES GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimo o advogado da parte exequente para informar sobre o cumprimento 

do acordo, valendo o silêncio pelo adimplemento e consequente extinção 

do feito. Prazo 10(dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53784 Nr: 1376-49.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICI, FELICI E CAMPOS SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA APARECIDA 

ROSA BARROS - OAB:MT/7.808-E, RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:119910, THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:MT-6.552-E

 Processo nº 1376-49.2008.811.0037 (Código 53784)

Ação Declaratória Incidental para Anulação de Ato Jurídico

Requerente: Felici, Felici e Campos Silva Ltda.

Requerido: Banco Volkswagen S/A

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória incidental para anulação de ato jurídico 

proposta por Felici, Felici e Campos Silva Ltda. em face de Banco 

Volkswagen S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 Indeferido o benefício da gratuidade da justiça (fls.198) e instada a 

recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo a diligência 

que lhe competia, consoante certidão inclusa (fls.207).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Não efetuado o recolhimento das custas, determino o cancelamento da 

distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 2288-17.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIMIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA VANESSA 

DAMAREN SANTOS, para devolução dos autos nº 

2288-17.2006.811.0037, Protocolo 39820, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007205-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIEZERSKI (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000240-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007064-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR GOMES FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KUFNER & CIA LTDA - ME (REU)

ANTONIO MARCOS ZIBETTI KUFNER (REU)

OLINTO ANTONIO KUFNER JUNIOR (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do retorno da 

carta precatória e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003668-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MARKET COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. - 

EPP (REU)

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BESERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que, foram efetuadas as 

anotações devidas no sistema acerca do retorno destes autos da 

Segunda Instância. Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, 

legislação vigente, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de 

baixa e arquivamento automático

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005132-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO GEHLEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

EDNA CRISTINA SIEGA OAB - 621.375.221-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para manifestar sobre os documentos de id. 

29014852, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006201-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PICCININ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRADESCO SEGUROS S/A (DENUNCIADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MONTAGNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001645-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007282-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006408-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004932-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEODINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar as partes para comparecerem 

na perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2020, a partir das 08 

horas, por ordem de chegada, no Prédio do Fórum, Rua Benjamin Cerutti, 

252, Primavera do Leste-MT, devendo os procuradores comparecerem 

acompanhados de seus clientes.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006207-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

SILVIO ALVES CHAGAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LEVI ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

DAVID ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando ciente 

de que se permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias a carta precatória 

será devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007514-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

presentes autos requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001847-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26828 Nr: 2818-26.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERACLIDES JOÃO DAL FORNO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 5.152-A

 Certifico, para os devidos fins, que ante a juntada da missiva retro, bem 

como contato telefônico com a Sra. Lucileila, Gestora da 1º Vara de 

Família de Rondonópolis, fui informada que a missiva não foi cumprida ante 

a alteração de competência naquela comarca, dispondo a competência 

exclusiva da 6ª Vara Cível para cumprimento de carta precatória.

 Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 59736 Nr: 7530-83.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉSLIE RENOSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HAMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 Processo nº 7530-83.2008.811.0037 (Código 59736)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que houve nomeação do perito à fl. 1.295, 

com o devido pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

pagos à. fl. 1.770.

Desse modo, intime-se o perito nomeado para que este informe se 

realizará a perícia e já informe uma data.

 Com a resposta, intimem-se as partes para manifestação.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para que tome ciência do 

documento do cartório de fl. 2.228/2.229.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 66001 Nr: 5797-48.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, LOANA ALYNE MOREIRA CASTELO 

BRANCO - OAB:12595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16.847-A

 Processo nº 5797-48.2009.811.0037 (Código 66001)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de fl. 2.949, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 127823 Nr: 777-03.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL REUTOW, KIPRIAN KILIN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº: 777-03.2014.811.0037 (Código 127823)

Vistos.

Às fls. 552/558, as partes requeridas pugnam pela revogação da liminar 

de fls. 178/179, que determinou a devolução dos referidos maquinários, 

em posse do requerido GABRIEL ao autor.

À fl. 600, decisão determinando a expedição de mandado de constatação, 

com a finalidade de averiguar se o bem objeto do litígio encontra-se nas 

condições informadas pelo requerido.

À fl. 610, certidão do Oficial de Justiça, o qual constatou que o bem 

indicado encontra-se na propriedade do autor, em bom estado de 

conservação e funcionamento.

Intimadas as partes, apenas a parte autora manifestou-se nos autos, 

pugnando, ainda, pela rejeição dos pedidos do requerido.

Destarte, da análise dos autos, não verifico a necessidade de revogação 

da liminar, eis que não restou demonstrada suas alegações, ante a 

ausência de prova, de modo que INDEFIRO o pedido de fls. 552/558.

Indefiro, ainda, o pedido de fls. 628/638, pois ausentes os requisitos do 

artigo 55 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 150042 Nr: 4430-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Processo nº: 4430-76.2015.8.11.0037 (Código 150042)Vistos.Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por THOMAS AUGUST BRAUN 

e OUTROS LITISDENUNCIADOS, devidamente qualificado nos autos, 

aduzindo a existência de omissão na decisão de fls. 299/300, vez que não 

fixou os honorários sucumbenciais.É o breve relato.Fundamento e 

decido.Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos 

tempestivamente e na forma legal (certidão fl. 306), de modo que devem 

ser conhecidos.Ocorre que, em consulta aos autos, constato que a 

decisão de fls. 299/300 acolheu a preliminar levantada pelo requerente e 

reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pelo 

requerido, deixando de analisar as alegações e requerimentos, inclusive o 

pedido contraposto e a denunciação a lide.Assim, tendo a contestação 

sido apresentada intempestivamente, resta prejudicado o exame do pedido 

de denunciação a lide, pois esta deve ser feita no mesmo momento 

daquela, sob pena de restar desacolhida.Nesse contexto, tendo a 

contestação sido apresentada intempestivamente, de igual forma deu-se o 

pedido de denunciação da lide, restando preclusa, portanto, a 

questãoDesse modo, tendo em vista que a contestação é intempestiva e 

que, por consequência, a denunciação encontra-se preclusa, deixo de 

analisar os embargos de declaração que visa a fixação de honorários 

advocatícios ante a perda do objeto.Sem prejuízo, aguarde-se a realização 

da audiência anteriormente designada, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Intimem-se.Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 

2.020. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 73573 Nr: 5895-96.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBSON VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARRIZYS NADJA AZEVEDO VILELA, 

EDIMÁRCIO COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:MT/5058, RÓBER 

CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para:1.CONDENAR os requeridos, 

solidariamente, ao pagamento à parte requerente no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), e correção monetária da data do arbitramento in casu a data da 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça;2.CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento à parte 

requerente, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de 

danos estéticos, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do 

arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do 

STJ;3.CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de pensão 

mensal à parte requerente, no valor de 2/3 salário mínimo, a título de danos 

materiais, tendo como termo inicial o evento danoso até quando completar 

75 anos de idade ou a morte da vítima, o que acontecer primeiro, sendo 

que sobre os valores vencidos incidirá juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária de acordo com o INPC/IBGE, ambos do evento danoso, 

e com relação às prestações vincendas correção monetária de acordo 

com o INPC/IBGE.Os itens 1 e 2, bem como as prestações vencidas do 
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item 3 serão pagos de uma só vez, nos termos do artigo 950, parágrafo 

único, do Código Civil.Custas e honorários advocatícios rateados pelos 

requeridos, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 124909 Nr: 7477-29.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA ZANETTE TRAMONTIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:

MT 19.369-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 Processo nº 7477-29.2013.811.0037 (Código 124909)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante não compareceu na 

audiência de conciliação realizada à fl. 87, tampouco justificou sua 

ausência.

Assim, intime-se a parte autora para manifestar se ainda possui interesse 

na audiência de conciliação, bem como para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 165112 Nr: 2719-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT/18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 73573 Nr: 5895-96.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNAV, ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:MT/5058, RÓBER 

CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para:1.CONDENAR os requeridos, 

solidariamente, ao pagamento à parte requerente no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 

1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;2.CONDENAR 

os requeridos, solidariamente, ao pagamento à parte requerente, a 

importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do 

arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça;3.CONDENAR os requeridos, solidariamente, 

ao pagamento de pensão mensal à parte requerente, no valor de 2/3 

salário mínimo, a título de danos materiais, tendo como termo inicial o 

evento danoso até quando completar 75 anos de idade ou a morte da 

vítima, o que acontecer primeiro, sendo que sobre os valores vencidos 

incidirá juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com 

o INPC/IBGE, ambos do evento danoso, e com relação às prestações 

vincendas correção monetária de acordo com o INPC/IBGE.Os itens 1 e 2, 

bem como as prestações vencidas do item 3 serão pagos de uma só vez, 

nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil.Custas e 

honorários advocatícios rateados pelos requeridos, estes fixados em R$ 

5.000,00 nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 112543 Nr: 3051-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOSE DE MORAIS - ME, ITAMAR JOSE 

DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº: 3051-08.2012.811.0037 (Código 112543)

Vistos.

Primeiramente, intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado 

da dívida em 10 (dez) dias.

Com a juntada do cálculo, proceda-se a intimação da parte executada nos 

endereços indicados, conforme requerido pela parte exequente à fl. 92.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 22585 Nr: 3622-28.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO ANDREI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº: 3622-28.2002.811.0037 (Código 22585)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 
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R$2.575.929,37 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil novecentos 

e vinte e nove reais e trinta e sete centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 33131 Nr: 1349-71.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINE REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Processo nº: 1349-71.2005.811.0037 (Código 33131)

Vistos.

Trata-se de Embargos à Penhora propostos por ROSIVANIA DOS ANJOS 

COSTA – EPP, nos autos de Ação Monitória movida por CONTUDO 

MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA (fls. 200/211), alegando, em 

síntese, ilegalidade na penhora, desconstituição da penhora a maior, como 

impugna os cálculos apresentados.

Impugnação pela parte embargada às fls. 230/234, apresentando novos 

cálculos.

Manifestação do embargante às fls. 241/244, rebatendo os cálculos retro 

apresentados.

É o breve relato.

Decido.

Analisando os autos, verifico que, na peça inicial desta ação (fl. 03), a 

parte requerente apresenta demonstrativo de cálculo da dívida, levando 

em conta os juros de 0,5% ao mês, bem como utiliza-se o índice do IGPM, 

o qual entendo como correto para a cobrança da dívida.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo, observando-se referido percentual e índice.

Não obstante, registro que o percentual de 10% dos honorários foi fixado 

no despacho inicial de fl. 15 e devem ser calculados sobre o valor da 

causa, sendo que apenas foi determinado a isenção em caso de pronto 

pagamento integral pelo devedor, o que não ocorreu nos autos.

Em relação a alegação de nulidade da penhora, constato que já houve 

decisão nos autos (fl. 191) autorizando a penhora de estoque de 

mercadoria, de modo que, se houvesse algum inconformismo em relação a 

essa decisão, embargante teria que ter se valido da via processual 

adequada e dentro do prazo legal, tendo, portanto, ocorrido a preclusão.

Desse modo, acolho parcialmente a impugnação à penhora apresentada 

para determinar novo cálculo pelo contador deste juízo.

Ante a ausência de documentos probatórios, indefiro o pedido de justiça 

gratuita.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 4822-31.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO MOTTA DA SLVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:SP 132.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14234-MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 Processo nº 4822-31.2006.811.0037 (Código 42435)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por FMC 

QUIMICA DO BRASIL LTDA em face de GILDO MOTTA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 323/324, as partes realizaram composição amigável nestes autos e 

pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a 

liquidação final da dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Sem prejuízo, compulsando os autos, verifico que já decorreu o prazo 

para o pagamento. Assim, intimem-se as partes para informarem se o 

acordo foi integralmente cumprido.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 476-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

complementação de diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento 

do mandado, sendo que a guia deverá ser emitida como complementação 

de diligência, efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias 

Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a 

guia de recolhimento.

Saliento que foi feito depósito judicial na conta vinculada ao processo, que 

deverá ser solicitada a restituição, ante o recolhimento equivocado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 47666 Nr: 3103-77.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 
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OAB:10438/MT, THIAGO ALVES CHIANCA PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:11285/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por JOSE 

CARDOSO DOS SANTOS, alegando, em síntese, contradição na sentença 

de fls. 176/178, vez que condenou a requerente ao pagamento de custas 

e honorários, no entanto, foi deferido o beneficio da justiça gratuita na 

inicial.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de contradição a sentença objurgada, já que a parte é 

beneficiara da justiça gratuita (fl. 60), de modo que as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença, 

fazendo constar:

“Condeno o requerente ao pagamento de honorário advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no 

artigo 93, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 6510-23.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, MARIA NATALINA 

GRANDO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Processo nº: 6510-23.2009.811.0037 (Código 66654)

Vistos.

Considerando que o peticionante de fls. 170/172 não tem procuração 

nestes autos e, portanto, não possui capacidade postulatória para tanto, 

deixo de apreciar, por ora, os embargos de declaração.

Assim, intime-se o advogado subscritor da petição de fls. 170/172 para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à juntada de procuração, sob 

pena de desentranhamento.

Após, certifique-se e remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116314 Nr: 6953-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN TRANSPORTES LTDA, JEAN 

CARLOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARA DE OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 6953-66.2012.811.0037, Protocolo 116314, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136056 Nr: 7610-37.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA GIMENES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, para devolução dos autos nº 

7610-37.2014.811.0037, Protocolo 136056, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000710-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON GOMES (REU)

JOAO BOSCO PEREIRA SANTOS (REU)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REU)

CAROLINE ANDRADE BRIGNOL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

MARIELY FERREIRA MACEDO OAB - MT16733 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000710-16.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: CAROLINE ANDRADE BRIGNOL, JOAO 

BOSCO PEREIRA SANTOS, ALIANDRE DE SOUZA DIAS, JOSE NILSON 

GOMES Vistos. Sobre o pedido de desistência, manifeste-se a parte 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007306-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELIRDES SALETE DE BRITO CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT25178/O (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007306-79.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DELIRDES SALETE DE BRITO CERQUEIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ajuizada por 

DELIRDES SALETE DE BRITO CERQUEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de espondilose tóraco-lombar, 

osteoporose, osteopenia, transtornos discais, dor lombar e tendinite 

calcificante do ombro, doenças ósseas graves, degenerativas e 

incapacitantes, impedindo-a de trabalhar. Laudo realizado por perito 

judicial no Id nº 18613655. A parte requerente, no Id nº 18862906, reiterou 

o pedido de tutela, vez que o perito concluiu que a autora se encontra total 
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e permanentemente incapaz. É o breve relatório. Fundamento e decido. É 

de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

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

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

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

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado restaram demonstradas, uma 

vez que existe prova da incapacidade laboral, conforme o laudo pericial de 

Id nº 18613655. Diante da conclusão da perícia judicial, resta demonstrada 

a incapacidade da parte requerente para o labor, razão pela qual DEFIRO 

A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que o requerido 

implante o benefício de auxílio-doença e mantenha seu pagamento até o 

julgamento do mérito da ação. Assim, intime-se imediatamente a autarquia 

federal para que implante o benefício da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Após, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de junho 

de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA BARBOSA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE INTIMAÇÃO Primavera do Leste , 26 de junho de 

2017 O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1001317-29.2017.8.11.0037 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.124,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogado do(a) AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000816-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVELANDE JOSE SOUSA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000816-75.2017.8.11.0037 AUTOR: 

CLEVELANDE JOSE SOUSA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,21 de agosto de 2017 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000165-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI PEREIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000165-43.2017.8.11.0037 AUTOR: 

DEVANI PEREIRA DE MELO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,28 de 

setembro de 2017 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001629-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ANGELA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001629-34.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARLI ANGELA SAMPAIO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

informação constante na certidão retro, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, 

para a realização da perícia, cuja data será designada pela Secretaria 

desta Vara e ocorrerá no Fórum desta Comarca. Ficam mantidos os 

demais termos da decisão que nomeou o perito Dr. Eduardo. A ausência 

da parte requerente na perícia, acarretará a preclusão. Intimem-se, com 

urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001750-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIDES GOMES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001750-62.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIDES GOMES NETO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

informação constante na certidão retro, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, 

para a realização da perícia, cuja data será designada pela Secretaria 

desta Vara e ocorrerá no Fórum desta Comarca. Ficam mantidos os 

demais termos da decisão que nomeou o perito Dr. Eduardo. A ausência 

da parte requerente na perícia, acarretará a preclusão. Intimem-se, com 

urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 117 de 673



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001777-45.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE ANTONIO FERREIRA DE 

SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a informação constante na certidão retro, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, CRM 5329/MT, para a realização da perícia, cuja data será 

designada pela Secretaria desta Vara e ocorrerá no Fórum desta 

Comarca. Ficam mantidos os demais termos da decisão que nomeou o 

perito Dr. Eduardo. A ausência da parte requerente na perícia, acarretará 

a preclusão. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001800-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001800-88.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MATEUS FERREIRA BARBOSA 

DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a informação constante na certidão retro, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, CRM 5329/MT, para a realização da perícia, cuja data será 

designada pela Secretaria desta Vara e ocorrerá no Fórum desta 

Comarca. Ficam mantidos os demais termos da decisão que nomeou o 

perito Dr. Eduardo. A ausência da parte requerente na perícia, acarretará 

a preclusão. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001755-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS CARLOS DOS REIS VILA NOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001755-84.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RONIS CARLOS DOS REIS VILA 

NOVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a informação constante na certidão retro, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, CRM 5329/MT, para a realização da perícia, cuja data será 

designada pela Secretaria desta Vara e ocorrerá no Fórum desta 

Comarca. Ficam mantidos os demais termos da decisão que nomeou o 

perito Dr. Eduardo. A ausência da parte requerente na perícia, acarretará 

a preclusão. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126093 Nr: 8656-95.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte interessada no 

desarquivamento dos autos para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo, consignando que, em caso de 

pedido de cumprimento de sentença, este deverá ser realizado no PJE 

(Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 13 da 

RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60751 Nr: 527-43.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR BONAFÉ, LENIMAR BONAFÉ, EDIMAR 

BONAFÉ, MARIA DE LOURDES GUIMARÃES BONAFÉ - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIANNA RAMOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 527-43.2009.811.0037, 

Protocolo 60751, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109883 Nr: 194-86.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DOROTEA ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉA MARIA 

LACERDA PLAVIAK, para devolução dos autos nº 194-86.2012.811.0037, 

Protocolo 109883, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135442 Nr: 7137-51.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ZASSO, LEVINO JOSE SPERAFICO, 

GENTIL LUIZ ZASSO, AMALIA TARCILA SPERAFICO, ONIRA RITZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150-PR

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 

1.029,12 (...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 129. 

Este valor deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o valor 

a recolher de Custas Judiciais: R$ 514,56 (...) e o valor a recolher de Taxa 

Judiciária: R$ 514,56 (...). Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas“ 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar 

os itens custas e também taxas se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar Guia. O sistema vai gerar um Boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 
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Protocolo Geral do Fórum desta comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006525-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006525-57.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JUCILENE DO CARMO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor 

da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

de modo que o presente feito está sendo processado em juízo 

absolutamente incompetente, visto que a competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, 

conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Ainda, no mesmo sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS 

TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 

12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.A competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol 

taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - 

previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 

004/2014/TP. Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o 

recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor 

de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. (N.U 1004382-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no 

DJE 25/06/2019). Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE 

para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004195-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA PEREIRA BARBOSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004195-24.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: CARMELITA PEREIRA BARBOSA DUARTE REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico 

que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) 

salários mínimos, de modo que o presente feito está sendo processado em 

juízo absolutamente incompetente, visto que a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde estiver 

instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º 

- É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Ainda, no mesmo sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS 

TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 

12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.A competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol 

taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - 

previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 

004/2014/TP. Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o 

recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor 

de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. (N.U 1004382-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no 

DJE 25/06/2019). Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE 

para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004557-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004557-89.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO REU: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, 

verifico que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 

(sessenta) salários mínimos, de modo que o presente feito está sendo 

processado em juízo absolutamente incompetente, visto que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas 

comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Ainda, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA 

VARA COMUM - COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e 

passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e 

c) material - previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução 

nº 004/2014/TP. Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o 

recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor 

de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. (N.U 1004382-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda 
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Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no 

DJE 25/06/2019). Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE 

para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000327-04.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOEL RODRIGUES NASCIMENTO REU: EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Analisando os autos, verifico que o valor da causa não ultrapassa o 

equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que o presente 

feito está sendo processado em juízo absolutamente incompetente, visto 

que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas 

comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Ainda, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA 

VARA COMUM - COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e 

passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e 

c) material - previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução 

nº 004/2014/TP. Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o 

recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor 

de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. (N.U 1004382-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no 

DJE 25/06/2019). Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE 

para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000831-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI BELIZARIA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000831-10.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELZI BELIZARIA CANDIDO REU: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os 

autos, verifico que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 

(sessenta) salários mínimos, de modo que o presente feito está sendo 

processado em juízo absolutamente incompetente, visto que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas 

comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Ainda, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA 

VARA COMUM - COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e 

passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e 

c) material - previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução 

nº 004/2014/TP. Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o 

recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor 

de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. (N.U 1004382-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no 

DJE 25/06/2019). Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE 

para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001920-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DOS SANTOS LUIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT4099-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001920-05.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALCIR DOS SANTOS LUIS REU: MUNICIPIO DE SANTO 

ANTONIO DO LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor da 

causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de 

modo que o presente feito está sendo processado em juízo absolutamente 

incompetente, visto que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe 

o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, 

a sua competência é absoluta. Ainda, no mesmo sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - 

INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - COMPETÊNCIA DOS JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de 

três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da 

Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 

60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1º do art. 2º 
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da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP. Considerando que a 

ação de cobrança visa a discutir o recebimento de créditos trabalhistas 

cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para 

processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 

1004382-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019). Ante o 

exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar 

este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida 

remessa à redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara 

Cível - desta Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-42.2017.8.11.0037
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NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS (AUTOR(A))

MARILEI SCHERER WEBER (AUTOR(A))

SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ILAINE BREGALDA BERTOL (AUTOR(A))

ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ (AUTOR(A))

DILMA GUIMARAES SILVA (AUTOR(A))

SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

DERLY GARCIA PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES (AUTOR(A))

ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA INES NEGRI FRIESS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001148-42.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA, DERLY GARCIA PEREIRA, 

DILMA GUIMARAES SILVA, ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ, ILAINE 

BREGALDA BERTOL, MARIA INES NEGRI FRIESS, MARIA REGINA 

GALVAO DOMINGUES, MARILEI SCHERER WEBER, NEURACY FERREIRA 

SANTOS PASSOS, SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA, SONILDA DIAS 

MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor da causa não 

ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que o 

presente feito está sendo processado em juízo absolutamente 

incompetente, visto que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe 

o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, 

a sua competência é absoluta. Ainda, no mesmo sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - 

INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - COMPETÊNCIA DOS JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de 

três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da 

Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 

60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP. Considerando que a 

ação de cobrança visa a discutir o recebimento de créditos trabalhistas 

cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para 

processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 

1004382-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019). Ante o 

exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar 

este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida 

remessa à redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara 

Cível - desta Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001516-17.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001516-17.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: 

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL ajuizada em face de CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP, 

devidamente qualificados nos autos. No id n. 22797317, foi deferido o 

pedido de pesquisa de bens e de penhora on-line. A inclusão de restrição 

veicular foi juntada no id n. 22797321 e a pesquisa ao sistema Infojud no id 

n. 22797325. No id n. 23709755, foi juntado o resultado da ordem de 

bloqueio de valores, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 6.410,64 (seis 

mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos). No id n. 

23579877, a parte executada apresentou manifestação requerendo a 

suspensão do processo, uma vez que o Superior Tribunal de determinou a 

suspensão do trâmite dos processos que discutem a “possibilidade da 

prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, 

em sede de execução fiscal”. Ainda, pleiteou a liberação dos valores 

bloqueados, a suspensão da ordem feita aos sistemas Renajud e Infojud, 

bem como o cancelamento da ordem de negativação de seu nome. 

Intimada, a parte exequente pugnou, em síntese, pelo indeferimento dos 

pedidos da parte executada. É o breve relato. Fundamento e decido. Da 

análise dos autos, verifico que devem ser liberados os valores 

bloqueados nas contas da empresa executada, já que o entendimento 

atual da jurisprudência é no sentido de que não se pode praticar atos 

constritivos contra a empresa em recuperação judicial. Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça, por força da afetação dos Recursos 

Especiais 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261 à sistemática dos Recursos 

Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do trâmite dos processos 

que discutem a “possibilidade da prática de atos constritivos em face de 

empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”, de modo 

que o processo deve ser suspenso e os valores bloqueados devolvidos. 

Veja-se o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. REPERCUSSÃO 

GERAL ADMITIDA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. 

Reconhecida a existência de repercussão geral em recurso especial, a 

mesma será julgada pelo regime de recursos repetitivos, sendo imperativa 

a suspensão dos processos nos termos do art. 1.037, II, do CPC de 2015. 

2. A questão relativa à possibilidade da prática de atos constritivos, em 

face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal 

teve a repercussão geral reconhecida no Recurso Especial nº 1.694.261 - 

SP, sendo determinada a suspensão do processamento de todos os feitos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem no território nacional. 3. Assim, considerando que a sociedade 

empresária obteve recuperação judicial e existe a possibilidade de atos 

constritivos na ação de execução fiscal, a suspensão do feito é medida 

que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para 

determinar seja suspensa a execução fiscal. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0699.16.003582-9/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi 

Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da 

súmula em 12/12/2019). AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TEMA 987 DO STJ. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS 

VIA BACENJUD. 1. O Tema nº 987 do STJ, versa sobre a "possibilidade da 

prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, 

em sede de execução fiscal", tendo sido determinada a suspensão dos 

feitos que tratem da questão. 2. O Superior Tribunal de Justiça determinou 

a suspensão em todo o território nacional dos feitos em que se discute a 

"Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em 
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recuperação judicial, em sede de execução fiscal", razão pela qual não é 

possível o bloqueio de valores, realizado após a decretação da 

recuperação judicial, uma vez que inviabiliza a utilização de ativos 

financeiros por parte da executada, que se encontra em recuperação 

judicial. (TRF4, AG 5031673-44.2018.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator 

ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 19/11/2019). AGRAVO 

INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS 

CONSTRITIVOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 

PROCESSO. TEMA 987/STJ. CABIMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES 

BLOQUEADOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. I) Não obstante a 

previsão expressa do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/05, a discussão 

acerca da possibilidade da prática de atos constritivos, contra empresa 

em recuperação judicial, em sede de execução fiscal é objeto do Tema nº 

987 do STJ, tendo a Corte Superior determinado a suspensão de todos os 

processos pendentes que envolvam a matéria no território nacional. II) 

Caso em que deve ser suspensa a execução fiscal até a definição da 

questão e determinada a liberação dos valores constritos via Bacenjud, 

para evitar prejuízos ou inviabilizar o plano de recuperação judicial da 

executada. AGRAVO INTERNO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Interno, Nº 

70082402454, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 26-09-2019). Quanto ao 

deferimento de pesquisa de bens nos sistemas Infojud e Renajud, entendo 

que estes não podem ser considerados como constrição, já que no Infojud 

só foi efetuada pesquisa de bens e no Renajud foi realizada apenas a 

inclusão de restrição de transferência veicular. A negativação do nome da 

executada deve ser mantida, haja vista que não há vedação para sua 

efetivação na execução fiscal contra a empresa em recuperação judicial. 

Ante o exposto, determino a liberação dos valores bloqueados, em favor 

da parte executada, bem como SUSPENDO o curso dos autos em análise 

até o julgamento do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000338-96.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SANTO STRAPASSOLA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por SANTO STRAPASSOLA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante praticamente 

toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade 

para receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com 

fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id n. 

18659733), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta 

de prova material suficiente. Impugnação à contestação no id n. 18889012. 

Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 
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apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007017-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007017-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 19312429), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 20112967. Em audiência de instrução foram ouvidas 

2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 
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da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002849-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002849-04.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE DA COSTA LIMA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por JOSE DA 

COSTA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 

48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (id n. 13810885), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 14563091. Em audiência de 

instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas. A parte requerida, 

devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatória como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 
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entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006328-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUELY DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006328-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUELY DE SOUZA OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por JUELY DE SOUZA OLIVEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 15520817), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 15914438. Em audiência de instrução foi ouvida 1 

(uma) testemunha. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 
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profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004501-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE LARA MIRANDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004501-90.2017.8.11.0037. IMPETRANTE: WESLEY DE LARA MIRANDA 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por WESLEY DE LARA MIRANDA contra ato do 

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que realizou o concurso para o 

cargo de Servente, para o qual foi oferecida 01 (uma) vaga, além de 

cadastro de reserva, obtendo a 1º colocação. Aduz que, até a data do 

ajuizamento da ação, não foram convocados candidatos para o cargo de 

Servente, sendo que o concurso tem validade até outubro deste ano. 

Assim, pugnou, em sede de tutela antecipada, que fosse determinada à 

autoridade coatora a sua nomeação e posse no cargo mencionado. No id 

n. 10484066, o pedido liminar foi deferido. Informações prestadas pelo 

impetrado no id n. 16675894. Parecer ministerial pela concessão da ordem 

no id n. 24881819. É o breve relato. Fundamento e decido. Considerando 

as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns 

esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de segurança 

está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. 

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No 

mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e 

garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos individuais 

contra abusos praticados pelo Estado. Hely Lopes Meirelles, por sua vez, 

prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo: "Direito líquido 

e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na 

sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por 

outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante". (in Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos autos, 

tenho que a ordem pretendida merece deferimento. Senão, vejamos. Da 

análise dos autos, verifica-se que o impetrante realizou concurso público, 

tendo sido aprovado em 1º lugar para o cargo de Servente. No entanto, 

em que pese haver uma vaga descrita no edital para o referido cargo, o 

impetrante não havia sido convocado durante a validade do concurso, o 

qual estava próximo de expirar. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal 

firmou o entendimento de que havendo candidato aprovado dentro do 

número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e 

certo, garantindo, assim, o direito a vaga. Sobre o assunto, eis as 

jurisprudências: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE 

PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO 

SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O 

Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui 

direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de 

vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 28/06/2016. MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – 

CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE 

VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O 

candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas 

previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado 

o prazo de validade do concurso. 2 - Inexistindo demonstração de 

situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato 

aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador 

do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da 

Impetrante. (N.U 1009952-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Ademais, a parte impetrada 

informou o cumprimento da liminar no id n. 19498007. Destarte, 

considerando as lições acima colimadas, presentes os pressupostos 

autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a 

procedência é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a autoridade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 126 de 673



impetrada proceda à nomeação do impetrante no cargo de Servente. 

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 

14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005826-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CECATTO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005826-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FATIMA CECATTO FACCO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

FATIMA CECATTO FACCO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento 

nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, 

a parte requerida ofereceu contestação (id n. 15104123), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 16499738. Em audiência de 

instrução foi ouvida 1 (uma) testemunha. A parte requerida, devidamente 

intimada para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como rurícola. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 
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o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002897-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002897-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEOPOLDO GOMES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

LEOPOLDO GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento 

nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, 

a parte requerida ofereceu contestação (id n. 13851442), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 14567438. Em audiência de 

instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte requerida, 

devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 
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IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004495-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RAMOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004495-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA RAMOS CARVALHO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por ROSA RAMOS 

CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 

48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (id n. 14017934), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 15278584. Em audiência de 

instrução não foram ouvidas testemunhas. A parte requerida, devidamente 

intimada para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como rurícola. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 
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o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008154-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELITA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008154-66.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IZABELITA MARTINS DE SOUZA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por IZABELITA MARTINS DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 18659726), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 18957839. Em audiência de instrução foram ouvidas 

2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 
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de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOS REIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000670-29.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANA DOS REIS 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

04/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDA JOSEFA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000671-14.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:IRAILDA JOSEFA 

DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

04/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000672-96.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:EDILEUZA 

SOUZA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

04/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003254-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

18/09/2019 Hora: 09:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 17 de Junho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006944-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA DE JESUS MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

11/09/2019 Hora: 10:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001238-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA PENHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA RODRIGUES CORDEIRO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001238-50.2017.8.11.0037 Promovente: ALEXANDRE DA 

PENHA Promovido: LEILA APARECIDA RODRIGUES CORDEIRO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 
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Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ALEXANDRE DA PENHA em face de LEILA 

APARECIDA RODRIGUES CORDEIRO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO 

GROSSO. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. 

Preliminarmente Da Ilegitimidade Passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO A compra e venda de veículos é relação jurídica travada entre 

particulares, cabendo ao Departamento de Trânsito apenas realizar a 

transferência do veículo quando acionado pela parte responsável por 

fazer. A transferência de propriedade de veículo é de responsabilidade do 

comprador e possíveis encargos referente a não transferência também 

deve ser atribuído a este, não tendo o Estado de Mato Grosso e o 

Departamento de Trânsito qualquer obrigação, sendo eles partes ilegítimas 

para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, determino a extinção 

do feito Sem Resolução do Mérito em relação ao Estado de Mato Grosso e 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso. Passo à análise do 

mérito. Alega o autor que no dia 23 de setembro de 2016, vendeu para a 

primeira reclamada o veículo GM/CORSA HATCH MAXX, ano 2008/2008, 

cor cinza, placa KAN6192, CHASSI 9BGXH68808C165970. Afirma o 

requerente que a requerida não efetuou a transferência do veículo, o que 

fez com que fossem lançados diversos encargos em seu nome. A ré não 

nega os fatos alegados pelo autor, entretanto afirma que após a 

propositura da presente ação realizou a transferência do veículo, bem 

como que efetuou os pagamentos de todos os débitos existentes. 

Analisando-se os autos, verifica-se que as alegações do autor merecem 

acolhimento, vez que a compra e venda do veículo se confirma pela 

tradição do bem, sendo que após a venda as multas e encargos 

constituídos a partir de tal data é de responsabilidade do comprador. Da 

análise dos autos, entendo que a transmissão do bem restou evidente e 

também foi assumida pela parte ré, devendo a parte promovida ser 

responsabilizada pelo pagamento dos encargos posteriores a 

transferência, assim como pelos impostos devidos após a entrega do bem. 

Vejamos: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEICULO. 

PROCURAÇÃO PARA ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE. MULTAS E DEMAIS 

ENCARGOS ANUAIS. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR (ORA 

RÉU). PRESUNÇAO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto pelo Distrito 

Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos 

formulados pelo autor, determinando: a) Ao DETRAN que transfira ao 

primeiro requerido as pontuações negativas referentes as infrações de 

trânsito S001785931, S001785929, S001785928 e S001785930, bem 

como o registro do veículo GM/CHEVETTE JEANS, placa JDS 7681, 

ano/modelo 1979, a partir de 01/10/2007; b) Ao Distrito Federal que 

transfira para o CPF do primeiro requerido todos os débitos do veículo 

acima identificado a partir de 01/10/2007, com exceção da taxa de 

licenciamento anual do ano de 2007. 2. O Distrito Federal sustenta que o 

particular, proprietário de veículo perante o DETRAN, tem responsabilidade 

administrativa e tributária imposta pelo Código Trânsito até a apresentação 

do DUT ao órgão responsável. Nesse sentido, não teria agido com acerto 

a sentença de primeiro grau, que determinou a transferência da infrações 

administrativas e tributárias a terceiro, supostamente novo proprietário do 

veículo. 4. Entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, 

isto porque, de acordo com a prova produzida no curso da instrução, o 

recorrido alienou o veículo ao primeiro réu, que não promoveu a 

transferência do bem para o seu nome. 5. Verifica-se que, a partir do 

momento em que o réu adquiriu a propriedade do veículo, ele cometeu 

infrações de trânsito, que não foram pagas, bem como deixou de pagar os 

impostos, taxas, seguro e outros referente ao bem. 6. A compra e venda 

de veículo se perfaz pela tradição do bem e os documentos que 

demonstram a transferência de propriedade são o DUT (documento oficial) 

e a procuração (documento alternativo utilizado corriqueiramente no 

mercado) que vem sendo reconhecido como prova idônea de propriedade 

(e responsabilidade). 7. A regra trazida no corpo do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro tem sido abrandada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em suas decisões, podendo ser afastada a presunção de propriedade 

indicada no registro do DETRAN, uma vez que, no direito brasileiro, a 

propriedade de bens móveis se transmite com a tradição (AgRg no AREsp 

369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2013, DJe 31/03/2014). 8. A procuração outorgada ao 1º 

requerido para venda ou transferência do bem pressupõe o princípio da 

boa fé e, consequentemente, a venda com a tradição do bem. 9. Com a 

outorga da procuração ao 1º requerido, é dele a responsabilidade pelas 

multas e débitos incidentes sobre o veículo, pois incumbia a ele a 

responsabilidade de transferência do bem móvel. 10. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 11. A 

súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 

9.099/1995. 12. Condenado o recorrente vencido em honorários 

advocatícios, que fixo no valor de R$ 300,00, a serem corrigidos pelo INPC 

a partir da fixação e mais juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito 

em julgado, consoante o art. 20, § 4.º, do CPC c/c art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. (TJ-DF - ACJ: 20140111186789, Relator: ANA MARIA FERREIRA 

DA SILVA, Data de Julgamento: 02/06/2015, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/06/2015 . Pág.: 291)” Assim, a declaração de inexistência de 

débito é medida que se impõe. Portanto, resta evidente nos autos que 

houve a compra do veículo pela primeira ré, bem como que esta não 

efetuou a transferência no prazo estabelecido pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, devendo ser responsável pelo pagamento dos encargos e 

multas posteriores a compra do veículo. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a. 

Ratifico a liminar concedida nos autos; b. Declaro inexistentes os débitos 

tributários lançados em nome do requerente referente ao veículo 

GM/CORSA HATCH MAXX, ano 2008/2008, cor cinza, placa KAN6192, 

CHASSI 9BGXH68808C165970, da data de 23/09/2016 em diante. c. 

Declaro a existência de transmissão do veículo desde a data de 

23/09/2016. d. Determino ao Detran/MT a exclusão do nome do requerente 

da qualidade de proprietário do referido veículo, servindo cópia desta 

sentença como ofício. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 

de janeiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002697-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

06/08/2019 Hora: 10:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 22 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDMENON TAVARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

06/08/2019 Hora: 08:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 16 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

06/08/2019 Hora: 09:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 16 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002772-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO ALDRIGUE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

13/08/2019 Hora: 10:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 23 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003213-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICELIA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – cumprimento de sentença 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 28453333), 

impulsiono o feito para INTIMAR a advogada da parte executada, para, 

querendo, realize o pagamento voluntário do valor da condenação, 

devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera do Leste-MT., 10 

de fevereiro de 2020 Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

06/08/2019 Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 16 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 12/08/2019 

Hora: 14:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 4 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006684-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

09/09/2019 Hora: 08:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004608-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZE KELEY REIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004608-03.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: SUZE KELEY REIS DA SILVA Vistos, Em consulta ao 

sistema Bacen-Jud, esse juízo logrou êxito na busca de endereço da parte 

demandada, conforme comprovante em anexo. Diante disso, designe-se 

nova data para a audiência de conciliação, promovendo-se a citação no 

endereço objetivo junto à pesquisa BACENJUD, feita por este Juízo. 

Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

2B EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000695-42.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FABIANA 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL DA ROSA KLEIN 

POLO PASSIVO: 2B EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - ME e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 27/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA ALVES (REQUERENTE)

MAGNA ALVES GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

cópia do contrato social da Pessoa Jurídica beneficiária da restituição do 

respectivo preparo e data de nascimento de todos os sócios, na 

conformidade do Anexo III, pertencente a Instrução Normativa n. 02/2011, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que esta Secretaria possa 

dar cabal cumprimento a decisão lançada sob n. 26312459. Primavera do 

Leste-MT, 10/02/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLAN DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000709-26.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:GILDERLAN DE 

SOUSA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 27/04/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SIQUEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIANO MENDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007431-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERI POTRICH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007431-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERI POTRICH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007517-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LESSIA MARIA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000628-77.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LESSIA MARIA GOMES DA 

COSTA REQUERIDO: AYMORE Vistos, Trata-se da AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL C/C 

REPETIÇÃO EM INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA PARA RETIRADA DO NOME DO SERASA/SPC E EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS pleiteada por LESSIA MARIA GOMES DA COSTA em face 

de AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ambos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para a imediata exclusão do nome da 

Requerente dos cadastros de restrição ao crédito do SERASA. Dos Fatos. 

Alega, em síntese, a parte requerente que foi surpreendida com a 

inscrição de seu CPF no SERASA. Sustenta que, ao buscar informações 

complementares, identificou a existência de uma conta em seu nome no 

montante de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), sob número de 

contrato 20029804497000, cuja data de inclusão no referido Órgão de 

Restrição ao Crédito ocorreu dia 12/07/2019. Afirma a Reclamante que não 

possui vínculo com a Instituição Financeira Requerida, bem como explana 

sobre a inexistência de contas correntes, limites de crédito ou 

financiamentos utilizados em seu favor. Alega, ainda, que não contratou 

os serviços da Requerida, e que, sendo assim, o referido débito inexiste, 

sendo necessário tutela antecipada para a exclusão da negativação. 

Vieram os seguintes documentos: Documento intitulado “Consulta de 

Balcão” (ID. n° 28932801) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. 

Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não da restrição ao crédito 

no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em nome da 

Requerente, referente ao contrato n. 20029804497000 supostamente 

firmado com a Instituição Financeira Requerida. Sabe-se que a restrição 

do crédito repercute negativamente na vida da pessoa, 

comprometendo-se a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos 

em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência 

do débito cobrado, que será melhor analisado após respeitada os 

princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras negativações salvo o débito discutido 

nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que a exclusão da negativação não traz prejuízo para a requerida. 

Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao 

caso em concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que a cobrança pode eventualmente ser feita a posteriori em 

caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu 

o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao 

extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a 

excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e DETERMINO a imediata retirada do nome da parte requerente 

LESSIA MARIA GOMES DA COSTA, inscrita no CPF n° 016.681.111-44, 

referente ao contrato n°20029804497000, no valor de R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais), com vencimento em 07/06/2019, do Órgão de 

Proteção ao Crédito SERASA, devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

22/04/2020, às 9h ficando a parte ciente de que o não comparecimento 

implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da 

data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001893-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L.N. DO CARMO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001893-22.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: L.N. DO CARMO & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: ELISANGELA DIAS MARQUES - ME VISTOS. DEFIRO 

penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de 

penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de 

transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE a devedora 

dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Serve a presente decisão 

como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos 

Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BORGES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000537-21.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ISAIAS BORGES CAMPOS 

EXECUTADO: ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010787-96.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010787-96.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARINALVA CARDOSO DA SILVA Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011479-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DALILA DA CRUZ NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011479-95.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CLEIDE DALILA DA CRUZ NUNES Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010990-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA ROSA SILVA DE PAULA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010990-58.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: CATIA ROSA SILVA DE PAULA SOARES Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

parte exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006411-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA APARECIDA DE LIMA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006411-55.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

PRISCILA APARECIDA DE LIMA FERREIRA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que, intimada, a parte executada não pagou 

nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois 

não há respostas positivas, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Na mesma oportunidade procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e 

INFOJUD visando à localização de bens em nome da parte devedora, 

SENDO QUE SÓ RETORNARAM RESPOSTAS NEGATIVAS, conforme 

extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o 

exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006180-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR BARROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006180-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: ROSIMAR BARROS DOS SANTOS Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002966-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERNANDES MESSIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERNANDES MESSIAS OAB - MT24899/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA GARCIA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002966-58.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDEIR FERNANDES 

MESSIAS EXECUTADO: MARIANA GARCIA ROCHA Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 
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valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001817-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID HUBNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001817-61.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: INGRID HUBNER Vistos, Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005723-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANA DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005723-93.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CLEIDIANA DIAS DA SILVA Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença em que, intimada, a parte executada não pagou nem indicou 

bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não há 

respostas positivas, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

mesma oportunidade procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD 

visando à localização de bens em nome da parte devedora, SENDO QUE 

SÓ RETORNARAM RESPOSTAS NEGATIVAS, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente 

indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003002-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DIAS CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003002-71.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VALMIR FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ANA MARIA DIAS CAMPOS Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que, intimada, a parte devedora não 

pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento de ordem 

judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas foi 

encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 17,38 

(...). Em razão da quantia bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida 

executada, promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 

do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem 

prejuízo das determinações acima, e consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVIDES TULIO PALAMONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000141-15.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIS CARLOS MAGALHAES 

SILVA EXECUTADO: BENEVIDES TULIO PALAMONI Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003227-57.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MANOEL CARDOSO DE BARROS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que, intimada, a parte executada não pagou 

nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois 

não há respostas positivas, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Na mesma oportunidade procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e 
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INFOJUD visando à localização de bens em nome da parte devedora, 

SENDO QUE SÓ RETORNARAM RESPOSTAS NEGATIVAS, conforme 

extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o 

exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011217-19.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MANTOANI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO REZENDE BELTRAMI & CIA LTDA EPP - EPP (EXECUTADO)

W G DOS SANTOS PERIUS COMERCIO DE ALIMENTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011217-19.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: COMERCIAL MANTOANI LTDA 

EXECUTADO: RONALDO REZENDE BELTRAMI & CIA LTDA EPP - EPP, W G 

DOS SANTOS PERIUS COMERCIO DE ALIMENTOS Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD 

visando a localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AROEIRA HOUSE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002068-16.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: AROEIRA HOUSE COMERCIO 

DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE 

CARVALHO Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

em que, intimada, a parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi 

a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não há respostas positivas, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na mesma oportunidade 

procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando à localização 

de bens em nome da parte devedora, SENDO QUE SÓ RETORNARAM 

RESPOSTAS NEGATIVAS, conforme extratos que seguem. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente indique OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001384-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

VALDIR PADUA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PAULA ALVES RESENDE (EXECUTADO)

EDILSON BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001384-57.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDIR PADUA DE OLIVEIRA, 

NEUSA DE OLIVEIRA EXECUTADO: AMANDA PAULA ALVES RESENDE, 

EDILSON BORGES DOS SANTOS Vistos, Procedi a tentativa de penhora 

on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010759-65.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA APARECIDA FAGUNDES BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010759-65.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: GLAUCIA APARECIDA FAGUNDES BRAGA Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011427-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAIMIRES FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANUELA INSUNZA DAHER MARTINS OAB - ES0011582A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011427-36.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: TAIMIRES FERREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos, Procedi 

a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD 
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visando a localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001052-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES 01443113999 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SILVA PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001052-90.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA ROSA MARCOLINO 

NUNES 01443113999 EXECUTADO: JULIANA SILVA PAULINO Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

parte exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002126-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002126-48.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011517-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011517-10.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: JOAO 

FERREIRA LEITE Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACE-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC e constatei que 

houve sucesso parcial na penhora eletrônica, cujo valor procedi a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça nesta data, 

conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe 

conhecimento da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 05 

dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos 

que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003596-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003596-85.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: JOSE RODRIGUES DOS 

SANTOS Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois 

não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011253-95.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011253-95.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTA CLARA COMERCIO E 

REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP EXECUTADO: MONTOVAN 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 
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9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010043-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANY DIAS DE CAMPOS NOGUEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA RODRIGUES BAGETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010043-04.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: NILVANY DIAS DE CAMPOS 

NOGUEIRA - ME EXECUTADO: PAMELA RODRIGUES BAGETTI Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois o CPF da parte devedora não foi encaminhado às 

instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos, conforme 

ordem em anexo. Na mesma oportunidade procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD E INFOJUD visando à localização de bens em nome da parte 

devedora, conforme extratos que seguem. Indefiro o pedido de utilização 

do Serasajud para encaminhamento do nome da devedora para o cadastro 

de inadimplentes, porquanto, é incumbência da parte o encaminhamento, a 

inclusão e a exclusão do nome de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito. Os sistemas externos conveniados ao Poder 

Judiciário não são utilizados no interesse privado, mas apenas no 

interesse público de salvaguardar a justiça. Indefiro o pedido de intimação 

da executada para indicar quais são e onde estão os bens integrantes do 

seu patrimônio, uma vez que não visualizo qualquer resultado prático da 

medida, posto que a executada nunca se manifestou no processo desde 

que foi citada em 2016, além disso, entendo não se tratar de ato 

atentatório à dignidade da justiça. Segue jurisprudência neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que 

indeferiu os pedidos de aplicação de medida restritiva em face do 

executado, bem como de aplicação de multa por ato atentatório a 

dignidade da Justiça. Irresignação do credor. Descabimento. Medida 

almejada pelo exequente, sem afinidade com a obrigação do pagamento, e 

que implica em afronta a direitos e garantias constitucionais do devedor. 

Precedentes. Ausência de indicação de bens passíveis de penhora pela 

executada não caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça. 

Precedente. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 

20623702020198260000 SP 2062370-20.2019.8.26.0000, Relator: Walter 

Barone, Data de Julgamento: 28/06/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/06/2019) Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURCILENE FRANCISCA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004720-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: JURCILENE FRANCISCA COSTA Vistos. Trata-se 

de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não há respostas positivas, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Na mesma oportunidade procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD E INFOJUD visando à localização de bens em nome da parte 

devedora, conforme extratos que seguem. Indefiro o pedido de utilização 

do Serasajud para encaminhamento do nome da devedora para o cadastro 

de inadimplentes, porquanto, é incumbência da parte o encaminhamento, a 

inclusão e a exclusão do nome de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito. Os sistemas externos conveniados ao Poder 

Judiciário não são utilizados no interesse privado, mas apenas no 

interesse público de salvaguardar a justiça. Indefiro o pedido de intimação 

da executada para indicar quais são e onde estão os bens integrantes do 

seu patrimônio, uma vez que não visualizo qualquer resultado prático da 

medida, posto que a executada nunca se manifestou no processo, além 

disso, entendo não se tratar de ato atentatório à dignidade da justiça. 

Segue jurisprudência neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu os pedidos de 

aplicação de medida restritiva em face do executado, bem como de 

aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da Justiça. Irresignação 

do credor. Descabimento. Medida almejada pelo exequente, sem afinidade 

com a obrigação do pagamento, e que implica em afronta a direitos e 

garantias constitucionais do devedor. Precedentes. Ausência de indicação 

de bens passíveis de penhora pela executada não caracteriza ato 

atentatório a dignidade da justiça. Precedente. Decisão mantida. Recurso 

não provido.  (TJ-SP -  AI :  20623702020198260000 SP 

2062370-20.2019.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 

28/06/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/06/2019) Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012008-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA CARLA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012008-17.2016.8.11.0037. EXECUTADO: LIGIA CARLA DE OLIVEIRA 

EXEQUENTE: CLARO S.A. Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line 

via BACE-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC e constatei que 

houve sucesso parcial na penhora eletrônica, cujo valor procedi a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça nesta data, 

conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe 

conhecimento da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 05 

dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos 

que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005372-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005372-23.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

EXECUTADO: SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001391-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APOLO CENTRO VETERINARIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCY DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001391-83.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: APOLO CENTRO VETERINARIO 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUCY DE SOUZA GONCALVES Vistos, Procedi 

a tentativa de penhora on line via BACE-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC e constatei que houve sucesso parcial na penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010559-58.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. FERNANDES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010559-58.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: B. C. FERNANDES & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: ERONILDO MENDES DA SILVA Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACE-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC e constatei que houve sucesso parcial na penhora eletrônica, cujo 

valor procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal de 

Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o 

devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007757-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEA - SITEMA DE ENSINO AVANÇADO LTDA. (EXECUTADO)

ESTER ASSALIN (EXECUTADO)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007757-07.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GILBERTO JOSE CADOR 

EXECUTADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - 

AELBRA, SEA - SITEMA DE ENSINO AVANÇADO LTDA., ESTER ASSALIN 

Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via BACE-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC e constatei que houve sucesso parcial na 

penhora eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002104-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SIQUEIRA RESPLANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002104-58.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: ARNALDO SIQUEIRA RESPLANDE Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACE-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC e constatei que houve sucesso parcial na penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002683-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002683-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

EXECUTADO: SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACE-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC e constatei que houve sucesso parcial na penhora eletrônica, cujo 

valor procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal de 

Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o 

devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010525-20.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010525-20.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: LINDAURA SOUZA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, Procedi 

a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD 

visando a localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004991-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DAMASCENO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004991-78.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RAQUEL DAMASCENO DIAS Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000691-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL GOMES BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO LUIZ MACHADO (EXECUTADO)

VALDECIR LEONARCZYK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000691-10.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ABEL GOMES BRITO 

EXECUTADO: UBALDO LUIZ MACHADO. Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO TESSARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000079-09.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: DIONATAN GOMES SILVA 

EXECUTADO: AMARILDO TESSARO Vistos, Procedi a tentativa de penhora 

on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005930-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODINEI SAPIECINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENIO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005930-58.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MAURO RODINEI SAPIECINSKI 

EXECUTADO: JOSE ENIO VIEIRA Vistos, Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-32.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA POSSER OAB - MT0009509A (ADVOGADO(A))

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010531-32.2011.8.11.0037. EXEQUENTE: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP EXECUTADO: NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006138-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA VARGAS PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006138-42.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SEBASTIAO PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: MARIA HELENA VARGAS PAIVA Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011595-09.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ GHELLERE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA OAB - PR76189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDITUNI PROMOCAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

UNIVERSIDADE BANDEIRANTES UNIBAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

CEZAR AUGUSTO SANCHEZ OAB - SP234226 (ADVOGADO(A))

LEANDRO ARANHA FERREIRA OAB - SP0308167A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011595-09.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: BEATRIZ GHELLERE 

EXECUTADO: UNIVERSIDADE BANDEIRANTES UNIBAN , CREDITUNI 

PROMOCAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 

Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas ao Sistema RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005123-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APOLO CENTRO VETERINARIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005123-04.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: APOLO CENTRO VETERINARIO 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARCELO SILVA DE SOUZA Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-96.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILDO RODRIGUES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR ELSON MARCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010270-96.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: ODAILDO RODRIGUES GOMES 

EXECUTADO: ALTEMIR ELSON MARCHI Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 
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bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010154-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOPES DIOGENES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES OAB - MT24441/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010154-22.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EDSON LOPES DIOGENES - ME 

EXECUTADO: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004248-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUTIVA AGRICOLA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004248-34.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: PRODUTIVA AGRICOLA 

COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME EXECUTADO: M. A. 

PECAS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos, Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002701-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELI NUNES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DE ALMEIDA MATSUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002701-56.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ELI NUNES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CELIA REGINA DE ALMEIDA MATSUDA Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD 

visando a localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005588-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005588-81.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: PATRICIA SILVA ROCHA Vistos, Procedi 

a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA GABRIELA SOUZA AIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000253-47.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP EXECUTADO: CARLA GABRIELA SOUZA AIRES Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 
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e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007281-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GONSALVES SUASSUMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007281-66.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: ANA PAULA GONSALVES 

SUASSUMA Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois 

não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010675-98.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA FATIMA DELMON ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON RODRIGUES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010675-98.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: LEILA FATIMA DELMON 

ALMEIDA EXECUTADO: WENDERSON RODRIGUES CARDOSO Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006314-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRISEHEIVA CARDOSO DE DEUS ARANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDIANE ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006314-55.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: TRISEHEIVA CARDOSO DE 

DEUS ARANTES EXECUTADO: VIDIANE ROSA DA SILVA Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006193-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006193-27.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HELIO PIRES DE SOUZA Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010855-80.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GLEICIANE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010855-80.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: JESSICA GLEICIANE FERREIRA Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011216-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA FRANCIELI UHDE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011216-97.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP EXECUTADO: PAMELA FRANCIELI UHDE MELO Vistos, Procedi 

a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011520-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ILIDIO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011520-62.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

JOAO ILIDIO MAIA Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005666-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARINE BONFIM DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005666-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: RENATA KARINE BONFIM DA 

ROCHA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, DEFIRO penhora 

eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um 

sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do 

valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, e o 

consequente desbloqueio do valor excedente, conforme comprovante em 

anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, 

querendo, oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Serve a 

presente decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na 

Conta de Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARBOZA GRANJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000642-61.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MAURO BARBOZA GRANJA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Trata-se da AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada por MAURO BARBOZA GRANJA em face de BANCO 

DO BRASIL SA, ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para a imediata 

exclusão do nome do Requerente do Órgão de Restrição ao Crédito 

SERASA. Dos Fatos. Alega o Reclamante, em síntese, que no dia 23 de 

fevereiro de 2018 se deslocou para a agência do Requerido na cidade de 

Primavera do Leste/ MT com o intuito de encerrar a sua conta do Banco do 

Brasil (conta corrente n° 11108-2, agência 3290-5). Sustenta o mesmo 

que, na referida data, foi informado que existia um débito no valor de R$ 

674,52 (seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) 

que deveria ser pago para que a conta fosse finalizada definitivamente, o 

qual foi efetuado no dia 22/03/2018, sendo que logo após foi realizado o 

procedimento de encerramento da mencionada conta. Argumenta, ainda, 

que após um tempo, recebeu pelo correio duas cartas de cobrança, sendo 

uma no mês de dezembro de 2018 e outra no mês de janeiro de 2019, 

referente a um débito realizado no cartão que fora cancelado. Afirma que, 

devido ao ocorrido, levantou a documentação de encerramento da conta e 

se dirigiu a Agência do Requerido a fim de resolver o problema, porém não 

houve solução. Aduz o Reclamante que ao tentar levantar, junto à Caixa 

Econômica Federal, valores para capital da empresa com a finalidade de 

adquirir produtos para o fim de ano, foi surpreendido ao serem negados 

em virtude de uma negativação em seu nome, feita pela parte reclamada, 

no valor de R$ 160,60 (cento e sessenta reais e sessenta centavos), 

referente ao contrato n°14214628, cujo vencimento ocorreu em 

10/11/2018. Sustenta, nesse sentido, que a sua inscrição no Órgão de 

Proteção ao Crédito Serasa é indevida. Vieram os seguintes documentos: 

Termo de Encerramento de Conta Corrente, Demonstrativo de 

Compromisso e Comprovante de Pagamento (todos no ID. n° 28951391), 

Carta Banco do Brasil e Comunicado Inadimplemento Serasa e ControlCred 

(ID. n° 28951392), Documento intitulado “Consulta de Balcão” (ID. n° 

28951393) e demais documentos indispensáveis para a propositura desta 

ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a 

Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. O 

feito discute a legalidade ou não da restrição ao crédito no valor de R$ 

160,60 (cento e sessenta reais e sessenta centavos) em nome da 

Requerente, referente ao contrato n°14214628. Sabe-se que a restrição 

do crédito repercute negativamente na vida da pessoa, 

comprometendo-se a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos 

em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência 

do débito cobrado, que será melhor analisado após respeitada os 

princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras negativações salvo o débito discutido 

nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que a exclusão da negativação não traz prejuízo para a requerida. 

Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao 
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caso em concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que a cobrança pode eventualmente ser feita a posteriori em 

caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu 

o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao 

extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a 

excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e DETERMINO a imediata retirada do nome da parte requerente 

MAURO BARBOZA GRANJA, inscrita no CPF n° 367.372.081-34, referente 

ao contrato n°14214628, no valor de R$ 160,60 (cento e sessenta reais e 

sessenta centavos), com vencimento em 10/11/2018, do Órgão de 

Proteção ao Crédito SERASA, devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Além disso, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 

15(quinze) dias, à luz do artigo 321, do Código de Processo Civil, para 

apresentar documentos pessoais da reclamante (RG, CPF e comprovante 

de residência). Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 22/04/2020, às 10h e 20min, ficando a parte ciente 

de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de 

cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-38.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HERIONDES ALVES GOVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DANIELA ISBRECHT OAB - MT25907/O (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000650-38.2020.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS HERIONDES ALVES 

GOVEIA REQUERIDO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA 

Vistos, Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES C/C DANOS MORAIS pleiteada por CARLOS HERIONDES 

ALVES GOVEIA em face de ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA, 

ambos qualificados na petição inicial. Analisando detidamente os autos, 

verifico que o valor real da causa equivale à importância de R$62.352,00 

(sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais), visto que se 

refere ao montante total do contrato n°60459288 firmado entre as partes 

em que a Parte Autora busca a rescisão (artigo 292, inciso II, do CPC). 

Sendo assim, este Juizado é absolutamente incompetente para o 

julgamento da presente ação, pois o valor do contrato ultrapassa o teto 

dos Juizados Especiais Cíveis. Como é sabido o processo nos Juizados 

Especiais é regido pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da 

economia processual e da celeridade, de modo que os processos que ali 

tramitam, nos termos do art. 3.º, inciso I, da Lei 9.099/95, não devem ter 

valor de causa que exceda 40 (quarenta) vezes o salário mínimo. Deste 

modo, o art. 51 da Lei nº. 9.099/95 elenca como uma das causas de 

extinção do processo sem julgamento de mérito quando for inadmissível o 

procedimento instituído por esta lei, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; ” Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, arquive-se este feito, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011768-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR JOAO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011768-28.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LEONOR JOAO MARINI 

EXECUTADO: MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

7.559,64 (...) a titulo de pagamento do saldo devedor remanescente, o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados 

para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente 

feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do 

que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida 

que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, 

na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

de imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESIO MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000179-56.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ESIO MARTINS DE FREITAS 

REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos, Considerando o pagamento 

da condenação mediante depósito diretamente na conta do credor, julgo 

extinta a execução, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC. Transitada 

em julgado, arquive-se. PRIMAVERA DO LESTE, 10 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 237419 Nr: 7892-02.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES PEREIRA NETO, 

EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO, MICHEL ALLAN 

RODRIGUES CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307
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 Autos código 237419

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 18.03.2020 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 230613 Nr: 4670-26.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL MARTINS FERREIRA, JEAN REIS DE 

CARVALHO, JANE REIS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de 

condenar JEAN REIS DE CARVALHO, JANE REIS DE CARVALHO e 

EMANUEL MARTINS FERREIRA como incursos nas sanções do art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06, JEAN REIS DE CARVALHO também como incurso 

nas penas do art. 12 da Lei 10.826/06 e absolvê-los do crime previsto no 

artigo 35 da lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do 

CPP.Passo às dosimetrias das penas.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 16572576, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22401749, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002955-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DANI AUREA DA CRUZ PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 605,08a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 23361530, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 191,68 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON GAITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22401754, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144.41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 
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pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005978-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN MIGUEL DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 567,85 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19559661, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 154,45 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS VIEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 16198839, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22424047, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007702-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19488964, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 16572796, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 
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A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003876-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAN SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 610,11 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 17614144, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,71 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUEDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19337296, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 609,62 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 18809055, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,22 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22792627, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON DE PAIVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19976565, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 
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pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006331-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 609,03 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19966960, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 195,63 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003719-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. L. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1003719-06.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 22254565), com o qual aquiesceu o Parquet (id. 

25995973), HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, que passa a 

fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais 

efeito, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. No mais, considerando que o feito prosseguirá 

com relação à partilha dos bens, DETERMINO seja certificado quanto o 

decurso do prazo para apresentação de contestação pela parte 

demandada. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, assinalando prazo de 10 (dez) dias. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006173-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. G. (EXECUTADO)

 

Autos n. 1006173-56.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 2485700), com o qual aquiesceu o Parquet (id. 

28665563), HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, que passa a 

fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais 

efeito, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000725-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

TRANSPORTES ALVES E CLAUDINO LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000725-68.2020.8.11.0040. 

DEPRECANTE: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Cuida-se de pedido 

realizado por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

qualificado nos autos da Ação da Busca e Apreensão ajuizada na 

Comarca de Medianeira/PR, sob o n. 0004756-78.2017.8.16.0117, em face 

de TRANSPORTES ALVES E CLAUDINO LTDA ME, requerendo o 

cumprimento da liminar de busca e apreensão proferida por aquele Juízo, 

nos termos do art. 3.º, §12 do Decreto Lei 911/1969. É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto a autenticidade 

dos autos que originaram a presente. Após, em sendo confirmada a 

autenticidade dos autos de origem, considerando que a parte requerente 

cumpriu o que determina o art. 3.º, § 12 do Decreto Lei 911/1969, 

DETERMINO o cumprimento da liminar de Busca e Apreensão deferida pelo 

Juízo da Vara da Comarca de Medianeira/PR tendo por objeto a apreensão 

do veículo descrito em inicial, depositando-o com a parte autora ou em 

mãos de quem por ela indicado. Realizada a apreensão do veículo, intime a 

instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o art 3.º § 13 do 

Decreto Lei 911/1969. Defiro o pedido de auxilio de reforço policial e, se 

necessário, a ordem de arrombamento, valendo-se da força apenas se 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. As providencias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BRITES LEONEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI FATIMA GRAEFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000706-62.2020.8.11.0040. Declinação competência Vistos etc. 

Em consonância com o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua remessa à Segunda Vara desta Comarca, eis que 

prolatou o título executivo judicial executivo neste feito, mediante as baixas 

e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002625-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ALANO ZANELLA BONETTI OAB - RS86500B (ADVOGADO(A))

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

KARINA LOMBARDI OAB - PR44018 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

FABIANO NICHELE (TERCEIRO INTERESSADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

 

1002625-91.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR as PARTES para manifestarem-se acerca da 

petição ID n.º 28944825, no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000275-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDIO QUEIROZ (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007932-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - 001.923.881-93 (PROCURADOR)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR COMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - 482.323.191-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a 

regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007992-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTANA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007992-28.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 10 de fevereiro de 2020 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003409-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BAGGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

CARIN SARATT MEZOMO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003409-34.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002802-21.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SALETE GRAPEGIA JACOBSEN (REQUERIDO)

 

1002802-21.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

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

vista a devolução da correspondência pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003512-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. S. (EXECUTADO)

 

1003512-41.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

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

vista a devolução da correspondência pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002210-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOVAR DAPPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE WERNER DA MATTA OAB - RS63020 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ODACIR JOSE BALESTRERI (EXECUTADO)

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

 

1002210-11.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

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

vista a devolução da correspondência pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001166-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (REU)

 

1001166-83.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

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

vista a devolução da correspondência pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001848-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (REQUERIDO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

1001848-43.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

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

vista a devolução da correspondência pelo correio.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007932-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - 001.923.881-93 (PROCURADOR)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR COMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - 482.323.191-00 (PROCURADOR)

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a 

regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000727-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES SOBRINHO - ME (REQUERIDO)

 

1000727-38.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 
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encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000275-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDIO QUEIROZ (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ (EXECUTADO)

 

1000275-28.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006188-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

ALBERT DO CARMO AMORIM OAB - MG72847 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a 

regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005127-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RAMOS ALBINO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

1005127-66.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006628-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (REU)

ADAHIR VARGAS DA SILVA (REU)

 

1006628-55.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004218-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA BATISTA DOS SANTOS M. DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que revendo os presentes autos 

constatei que não retornou, até a presente data, o aviso de recebimento 

da Carta Citação e Intimação de audiência enviada à Denunciada à Lide, 

motivo pelo qual remeto o presente feito para designação de nova data de 

audiência no Cejusc. SORRISO, 30 de janeiro de 2020. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERMAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON HUDSON CAMARGO (EXECUTADO)

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO (EXECUTADO)

 

1001229-79.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

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

vista a correspondência devolvida pelo correio.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001120-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. (REU)

D. D. (REU)

M. N. R. (REU)

C. D. D. (REU)

E. A. D. (REU)

I. J. D. (REU)

S. R. (REU)

L. D. (REU)

M. D. D. S. (REU)

J. I. D. S. (REU)

G. F. D. (REU)

A. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO FARIAS OAB - RS51350 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001120-02.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

RODRIGO GONCALVES REU: GARIBALDI FRANCISCO DENTI, EIDI 

ALFREDO DENTI, MARIA NAYR RIGO, SILVINO RIGO, ANGELINA DENTI 

CENCI, MARIA DENTI DA SILVA, DOMINGOS DENTI, IRANDI JOAO DENTI, 

LUCIANO DENTI, JUSTINA INES DENTI SAVI, LUIZ DENTI, CARMEN DENTI 

DURANTE Vistos etc., Considerando o julgamento do conflito de 

competência (decisão acostada ao id. 20836255), REMETAM-SE os autos 

à 1ª Vara Cível desta Comarca, com as homenagens de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002403-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA (AUTOR(A))

LENE ENGLER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER (REU)

PIETRO DE MORAES VICINOSKI FLIEGNER (REU)

EDUARDA BAGINI FLIEGNER (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1002403-26.2017.8.11.0040 Vistos etc., Chamo o feito à ordem. 

Compulsando os autos, verifico que ainda esta pendente de análise do 

requerimento feito pelos autores acerca da concessão da assistência 

judiciária gratuita. No ID 11293140, os requerentes foram intimados para 

comprovarem documentalmente os pressupostos legais para a concessão 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento da inicial. Em seguida (ID 

12087043), juntaram cópia da CTPS/holerite de Luciana Maria Vozniak 

Silva; imposto de renda de Lene Engler da Silva; extrato bancário de Lene 

Engler da Silva. Pois bem. Analisando detidamente os documentos 

juntados pelos autores, entendo há a presença dos pressupostos legais 

para conceder a gratuidade da justiça, razão pela qual, DEFIRO aos 

autores o benefício da assistência judiciária gratuita, podendo ser 

revogado a qualquer momento acaso ocorra alterações nas condições 

expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Por outro lado, 

verifico que os requeridos P. DE M. V. F., representado por Maricelma 

Cristina de Moraes e E. B. F., representado por Meire Bagini Barros são 

menores de idade, sendo, portanto, obrigatória a intervenção do Ministério 

Público, nos termos do artigo 178, II, CPC. Por todo exposto, DÊ-SE vista ao 

Ministério Público para se manifestar nos autos. Após, faça-me os autos 

conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000745-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. K. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

ALINE DUARTE OAB - 066.514.089-41 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. H. S. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000745-93.2019.8.11.0040. AUTOR(A): G. 

K. D. REPRESENTANTE: ALINE DUARTE REU: JULIAM EDUARDO 

HOLANDA SOARES Vistos etc., Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ID 

20956236 para proceder com a citação da parte executada por meio do 

aplicativo de mensagens WhatsApp, pois tal procedimento de intimação só 

é válido no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais, da Fazenda 

Pública e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe 

a Portaria Conjunta n° 774/2019-PRES-CGJ-CSJE, de 17 de Junho de 2019. 

Por outro lado, considerando a tentativa de citação frustrada, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000727-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES SOBRINHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000727-38.2020.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de petição 

fundada no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969, que estabelece 

normas de processo sobre alienação fiduciária. Dispõe o referido 

normativo, verbis: Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014) (...) § 12. A parte interessada poderá 

requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo 

com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca 

distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento 

conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do 

despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. (Incluído pela 

Lei nº 13.043, de 2014). Portanto, depreende-se que para o deferimento 

do pedido, há necessidade da juntada de cópia da petição inicial da ação 

e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e 

apreensão do veículo. No caso em análise, a parte autora informa que 

distribuiu a ação de Busca e apreensão com pedido de liminar na Comarca 

da Região Metropolitana de Curitiba/PR -17ª Vara Cível de Curitiba/PR 

(processo nº 0000089-77.2015.8.16.0001) e que houve o deferimento da 

liminar, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão. 

Juntou a petição inicial e a decisão que deferiu o pedido liminar proferida 

pelo juízo da ação principal. Requer, ao final, a imediata expedição do 

mandado de busca e apreensão, para dar cumprimento no local informado. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que o requerente juntou os 

documentos exigidos pelo artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969, bem 

como comprovou o pagamento da diligência requerida, DETERMINO que 

seja dado integral cumprimento à medida LIMINAR deferida no processo nº 

0000089-77.2015.8.16.0001, que tramita perante a Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba/PR -17ª Vara Cível de Curitiba/PR, no endereço 
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RODOVIA BR 163, KM 714, S/N, PRIMAVERINHA, CEP 78.898-000, 

SORRISO/MT, devendo o mandado observar as determinações exaradas 

por aquele juízo, as quais transcrevo abaixo: (...)Vistos. BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A ajuizou ação de busca e apreensão asseverando que 

FRANCISCO LOPES SOBRINHO encetou consigo cédula de crédito 

bancário com alienação fiduciária do bem descrito no evento 1.1, em 

garantia do adimplemento da obrigação contratada. Ademais, apontou que 

a parte requerida deixou de cumprir com suas obrigações contratuais 

desde 22/07/2014 e que, mesmo o contrato indicado a protesto, não elidiu 

a mora no prazo estabelecido, dando ensejo ao vencimento antecipado do 

total da dívida. Ao final, requereu o deferimento da liminar de busca e 

apreensão do bem dado em alienação fiduciária, bem como a citação da 

parte requerida, com arrimo legal no Decreto-Lei 911/69. Na parte 

essencial, é o relatório. Decido. Exsurge dos autos que a parte requerida 

não honrou com a obrigação avençada, restando comprovada a mora pela 

indicação do contrato a protesto (evento 1.6). Nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, comprovada a mora da parte requerida, como na 

hipótese vertente, o caso é de se deferir liminarmente a medida de busca 

e apreensão do bem. Noutro vértice, e da perfunctória análise da 

legislação aplicável, resta sempre deferida à parte requerida a purgação 

da mora. Não obstante, saliento que a expressão "integralidade da dívida 

pendente" (Decreto-Lei n° 911/69, art. 3º, §2º) deve ser interpretada como 

a totalidade do débito contratado ainda a ser adimplido (“vencimento 

antecipado da dívida”), em atenção ao novíssimo entendimento sufragado 

pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 

1.418.593/MS, afeto ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, 

não sendo viável, em função de tal julgamento, a eventual possibilidade de 

quitação apenas das parcelas vencidas. A propósito, veja-se o teor do 

julgado paradigma: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 05 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

27/05/2014) Destarte, expeça-se mandado de busca e apreensão na 

forma requisitada, depositando-se o bem junto ao autor ou na pessoa por 

ele expressamente autorizada, devendo-se aguardar por 05 (cinco) dias 

eventual notícia de purgação da mora, as quais deverão ser acrescidas 

dos encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro, para a hipótese de pronta quitação, em 10% (dez por 

cento) do débito. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para 

apresentar resposta no prazo legal, autorizado o depósito do valor devido 

no prazo de cinco dias para fins de retomada da posse direta do bem. 

Sendo necessário, fica autorizada a remessa dos autos ao Contador, para 

cálculo geral, a pedido do devedor, no prazo de purgação da mora, com a 

subsequente intimação para o depósito do valor apurado, no prazo 

estabelecido. Certificado o pagamento nos autos, o bem deverá ser 

devolvido à parte requerida, devendo a parte autora ser intimada para que 

diga sobre o depósito realizado. Defiro os benefícios do art. 172 do Código 

de Processo Civil. Defiro, ainda, acaso haja necessidade, e desde logo, a 

utilização de reforço policial, bem como a possibilidade de arrombamento 

para fiel e integral cumprimento da presente ordem judicial. Intime-se. 

Diligências necessárias. Curitiba, 15 de janeiro de 2015. Daniel Alves 

Belingieri Juiz de Direito Substituto Após realização da diligência, 

certifique-se e ENCAMINHE-SE os presentes autos para Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba/PR -17ª Vara Cível de Curitiba/PR 

(processo nº 0000089-77.2015.8.16.0001), procedendo com as baixas 

necessárias e homenagens de estilo. CUMPRA-SE. AS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006681-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO JOSE APIO (EXECUTADO)

APIO & VIANINI LTDA - ME (EXECUTADO)

FATIMA VIANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1006681-36.2018.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A, em desfavor de APIO & VIANUNU LTDA-MR e Outros. O 

feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de regência, 

entrementes, derradeiramente, as partes pugnam pela homologação da 

autocomposição juntada no ID 28083412. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes pugnam pela homologação 

judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a atividade jurisdicional 

tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Por 

todo exposto, e tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução das demandas existentes entre elas, HOMOLOGO, por sentença 

o acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalto que 

em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora poderá ingressar 

com o cumprimento de sentença (art. 515, III, CPC). Custas, se houver, 

pelos executados, conforme acordo. Dou como transitada em julgado 

nesta data esta a presente sentença diante da ausência de interesse 

recursal, bem como com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, 

desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as cautelas 

necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000081-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LADI VALGOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ROCHA SOARES OAB - MT26513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000081-28.2020.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS proposta por LADI VALGOI em desfavor de 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. Ressai dos autos que dentre um ato e outro a parte autora 

informou que desistente da ação, razão pela qual, requer a homologação 

do pedido, por sentença (ID 28483477). Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas, tendo em vista que a parte 

exequente não deseja mais no prosseguimento da presente ação, não 

resta alternativa senão homologar o pedido. Por todo exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, os termos do artigo 485, VIII 

do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 90 do CPC, se devidas. Com o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004691-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY PAGNONCELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004691-10.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

KEITY PAGNONCELLI REU: UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA Vistos etc., 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de 

Tutela de Urgência c/c Danos Morais ajuizada por KEITY PAGNONCELLI 

em desfavor de UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA – UNOPAR PONTA 

GROSSA, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. A inicial veio instruída com os documentos de Id 

14692901 e seguintes. Em decisão de Id 14739585 foi recebida a inicial, 

deferido o pedido de justiça gratuita e indeferida a tutela de urgência 

pleiteada. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

(Id 15793430). Impugnação à contestação, Id 15985630. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito comporta julgamento antecipado 

a teor do artigo 355, incisos I, do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória, visto tratar-se de matéria exclusivamente de direito. 

Preliminarmente, por se tratar de erro material, DEFIRO o pedido de 

retificação do polo passivo, devendo constar como requerida EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.. Por conseguinte, conforme se nota 

da inicial, alega a parte autora que ao tentar se utilizar de compras por 

meio de crediário nas lojas da cidade, descobriu que o seu nome estava 

incluso nos órgãos de proteção ao crédito, e, sem saber por qual motivo 

seria tal negativação, solicitou um extrato do seu CPF, deparando-se, 

assim, com inúmeras inclusões de débitos pela universidade requerida. 

Exsurge da inicial que a requerente nunca manteve vínculo com a 

universidade requerida, portanto, não sabe por qual motivo houve a 

inclusão do nome da requerente no rol de mau pagadores. Segundo a 

parte autora, a requerente desconhece a universidade requerida, nunca 

manteve nenhum vínculo com ela, nunca utilizou dos seus serviços, nunca 

assinou nenhum contrato com ela estabelecendo qualquer relação jurídica, 

nunca se matriculou ou frequentou qualquer curso, de forma que não há 

motivos para negativar-se o nome/CPF da requerente. Por esta razão, e 

por entender que a cobrança é ilegítima, ingressou com a presente 

demanda, pugnando pela declaração de inexistência de débito e danos 

morais. Em contestação a requerida alegou que, de fato, a parte autora 

não frequentou o curso. Contudo, não solicitou o cancelamento da 

matrícula. Para tanto, insta salientar que a ausência de frequência não 

implica no cancelamento automático da matrícula. Ademais, informou que a 

requerente se inscreveu no vestibular e foi aprovada, porém, não solicitou 

o cancelamento de sua matrícula junto à referida faculdade. Pois bem. 

Analisando todo o feito, verifico que em que pese as alegações, a 

requerida não juntou qualquer documento que comprove o vínculo com a 

requerente, ou seja, contrato, confirmação da matrícula, frequência das 

aulas, etc. A requerida apresentou aos autos, tão somente, documentos 

que evidenciam o contrato social da referida instituição, informando seus 

administradores, e demais peculiaridades da empresa. Repiso, a requerida 

não juntou nenhum documento que comprove o vínculo contratual com a 

requerente, o que leva a crer que se trata de cobrança errônea de 

valores, bem como inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. 

Nota-se que a instituição de ensino requerida, a quem incumbia o ônus de 

comprovar a legalidade da cobrança em discussão (art. 373, II, do CPC), 

não juntou aos autos qualquer documento/contrato com a previsão dos 

encargos suportados pela requerente. Assim, inexistindo vínculo 

contratual entre requerente e requerida e não demonstrada a legalidade da 

cobrança realizada pela instituição, a procedência da demanda é medida 

que se impõe. Ademais, quanto a análise do “quantum” indenizatório a 

título de danos morais devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

de proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, é necessário aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Feitas 

estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional aos fatos. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de DECLARAR a inexistência de todos os 

débitos lançados pela requerida UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA – 

UNOPAR PONTA GROSSA em nome da requerente KEITY PAGNONCELLI 

nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, CONDENAR 

a empresa requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título 

de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 10% ao valor da causa, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. Havendo recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se 

os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001496-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APIO & VIANINI LTDA - ME (AUTOR(A))

FATIMA VIANINI (AUTOR(A))

EUSEBIO JOSE APIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1001496-80.2019.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO oposto por APIO & VIANINI LTDA-ME e Outros em desfavor 

do BANCO DO BRASIL S/A todos qualificados nos autos. Ressai dos 

autos que dentre um ato e outro, as partes firmaram acordo com o objetivo 

de porem fim às lides e pugnam pela homologação e extinção da ação. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando o acordo 

extrajudicial firmado entre as parte, a sentença homologatória proferida 

nos autos principais, verifico que houve perda superveniente do objeto 

destes autos. Portanto, não há, pois, como prosseguir com a presente 

ação em virtude da perda do objeto, uma vez que as partes fizeram 

acordo extrajudicial com o objetivo de por fim ao litígio. Por todo exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC. Custas/despesas processuais e honorários 

advocatícios se houver, na forma transigida. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000165-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RODRIGO BARBIERI GUARNIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SORRISO 

Segunda Vara Cível Código: 1000165-97.2018.8.11.0040 Vistos etc., 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em desfavor de 

MARCIANO RODRIGO BABIERI GUARNIERI, em virtude de inadimplemento 

de obrigação do mutuário, garantido por alienação fiduciária do objeto da 

lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual. Inicialmente, 
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determinou a intimação da parte autora para comprovar a mora do 

requerido, nos termos da legislação vigente (ID 11415004). Emenda da 

inicial, ID 12385354. A liminar requerida foi deferida (ID 18879078), o que 

foi devidamente cumprida (ID 21282564ss). Certificou-se o decurso de 

prazo para a requerida purgar a mora ou apresentar contestação (ID 

22073365). Após, o autor pugnou pelo julgamento antecipado do feito (ID 

22027132). Atualização do débito, ID 23005584. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Analisando os autos, verifico que é possível o julgamento antecipado do 

mérito, pois não há a necessidade de dilação probatória, nos termos do 

art. 355, I do CPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I-não houver 

necessidade de produção de outras provas; (...).” DA REVELIA Embora 

devidamente citada (ID 21282564ss) a parte requerida deixou decorrer o 

prazo legal para contestar (ID 22073365), razão pela qual, aplico os 

EFEITOS DA REVELIA, nos termos do artigo 344 do CPC. Todavia, convém 

observar que a revelia é o efeito da falta de contestação do réu, em que 

se presumem como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que 

se trate de direito disponível, como é o caso dos autos. No entanto “o 

efeito da revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame 

de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente 

comprovados” (STJ-4ªT.: RSTJ100/1183 e RSTJ 53/335). MÉRITO 

Verificado o inadimplemento, está a parte requerente legitimada a postular 

a restituição do bem oferecido em garantia, com vistas à consolidação da 

posse e de sua propriedade, até então havida como resolúvel. Calha 

assentar que nas ações de busca e apreensão fundadas em contrato 

com cláusula de alienação fiduciária, a mora do devedor opera-se ex re, 

ocorrendo independentemente de qualquer interpelação judicial ou 

extrajudicial pelo credor, uma vez que decorre do simples vencimento do 

prazo para pagamento. Apenas sua notificação prévia é exigida pela Lei. 

Referida mora pode ser comprovada com a entrega no endereço 

declinado no contrato de singela carta emitida pela própria 

credora-fiduciária, encaminhada pela via postal; por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos; ou pelo 

protesto do título, facultado ao credor, conforme preconizado pelo art. 2.º. 

§ 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. Confira-se: “§ 2o A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2.º do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, 

ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser concedida 

liminarmente e até mesmo apreciada em plantão judiciário. Dicção do art. 

3.º, do mesmo Decreto-Lei. Assim é o entendimento da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 72 - A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. De 

antemão, calha frisar que o Tabelião possui fé pública conferida pelo art. 

3º da Lei n.° 8.935/1994, sendo os atos por ele praticados considerados 

autênticos, salvo prova em contrário. Desse modo, demonstrado que a 

notificação extrajudicial foi enviada pela parte requerente no endereço 

constante no contrato, retornando com informação “o recibo de entrega foi 

assinado por: Marciano” (ID 11403171), resta comprovada a mora do 

devedor nos regulares termos da referida Lei. A propósito, colaciono os 

seguintes julgados: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO-ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA-COMPROVAÇÃO DA MORA-NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ASSINADA POR TERCEIRO-VALIDADE-PRESSUPOSTOS ATENDIDOS 

PARA A LIMINAR. 1. Em consonância com o conteúdo disposta no §2°, do 

art. 2°, do Decreto-Lei 911/69, é possível a busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente em sede liminar, diante da demonstração da 

existência de vínculo contratual entre as partes e da comprovação da 

situação de mora, por meio de notificação extrajudicial, por carta 

registrada com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço do 

devedor fiduciante, ainda que assinado por terceiro. (TJMG-AI 

1000190200881001mg, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 01/07/2019, Data de Publicação: 

03/07/2019). “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. VIA 

RESIDUAL. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 

número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e 

Apreensão de veículo à comprovação da devida constituição em mora do 

devedor. 2. A mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas 

obrigatoriamente a ser recebida no endereço constante do instrumento 

contratual. 3. Em Ação de Busca e Apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, a constituição em mora do devedor é requisito essencial 

(Súmula 72 do STJ). 4. Impõe-se a extinção do processo sem resolução 

de mérito no caso de descumprimento da decisão que determina a Emenda 

a  I n i c i a l .  5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  n ã o  p r o v i d o ” . 

(TJ-DF-07118200420178070003-0711820-04.2017.8.07.0003, Relator: 

EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/08/2018, 8ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018); “APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE 

PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO-DESPROVIDO. Para a 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJAgRgnoAREsp520179/RS). A 

prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório 

de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação 

fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto 

processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), 

sendo dispensada sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS)”. (Ap 

3850/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018); 

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM 

CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias 

que, veiculadas no Recurso Especial e dirimidas na decisão agravada, não 

são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da 

orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, 

em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de 

notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e 

documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a 

notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno 

desprovido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-EDcl-AREsp 792.444; 

Proc. 2015/0252188-0; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 

03/05/2018; DJE 11/05/2018; pág. 1124); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA. PROTESTO MEDIANTE CARTÓRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO 

DEVEDOR. REQUISITOS DO ART. 3O DO DECRETO-LEI Nº 911/69 

PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. (Art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 

13.043/14). 2) A agravante cumpriu os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, quais sejam, a celebração entre as partes de Cédula de Crédito 

Bancária com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor, 

comprovação da mora, mediante protesto do título realizada em Cartório, 

com intimação do devedor por edital após tentativa de localização e 

planilha atualizada do débito. 3) Recurso conhecido e provido para, 

reformando a r. Sentença, determinar a busca e apreensão do objeto do 

contrato entabulado”. (TJ-ES; AI 0002154-29.2018.8.08.0012; Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 

17/04/2018; DJES 30/04/2018). Nessa conjuntura, a mora da parte 

devedora está suficientemente comprovada, assim como a restrição em 

garantia imposta sobre o bem no instrumento contratual, bem este 

perfeitamente individualizado, suficientemente descrito no pacto. O que 

autorizou a liminar. Assim, apreendido o bem alienado fiduciariamente, 

conforme os termos do contrato de mútuo e não purgada a mora, a teor do 

disposto no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, no quinquídio 

legal, resta consolidada a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem 

descrito no auto de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, ora 

autor. Importante assentar que cabe às repartições públicas competentes, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 158 de 673



se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre apenas do ônus da 

propriedade fiduciária, conforme autorizado pelo § 1.º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas do interessado ou responsável 

contratualmente. Eventuais multas, tributos e quaisquer outros encargos 

ou ônus acompanham o bem e são, por isso, obrigação propter rem, de 

responsabilidade de quem o detém. Sendo assim, torna-se imperativo 

reconhecer a procedência da presente ação, com a condenação da parte 

requerida nos ônus sucumbenciais, ressalvada a questão das multas, 

tributos e outros encargos, que acompanham o veículo. Sem prejuízo do 

resultado desta causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o 

disposto no § 4.º do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua 

parte final, no sentido de entregar ao devedor fiduciante eventual saldo 

porventura apurado, depois de vendido o bem, liquidando o crédito e 

glosadas as despesas inerentes, in verbis: § 4º No caso de 

inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode 

vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu 

crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor 

o saldo porventura apurado, se houver. Por todo exposto, com fulcro nos 

artigos 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, 

confirmando liminar deferida, a declarar consolidada a posse e a 

propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

ora autor, cumprindo o explicitado no parágrafo anterior. Condeno a parte 

requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à causa, 

com fulcro nos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Interposto recurso de apelação, independentemente da 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005649-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI LUCIA SULZBACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005649-59.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ELI LUCIA SULZBACHER EXECUTADO: DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA - EPP Vistos etc., Defiro o levantamento do valor 

depositado em juízo na conta bancária indicada no ID n.º 27628722. 

Cumprido o acima determinado, ao arquivo mediante as baixas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005343-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANKLIN EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

LUCAS ASSMANN (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005343-61.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCOS FRANKLIN EVANGELISTA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc., Defiro o levantamento 

quantia de R$ 4.148,70 (quatro mil e cento e quarenta e oito reais e 

setenta centavos) depositado em juízo na conta bancária indicada no item 

“a” do ID n.º 26448042, bem como, defiro o levantamento do restante 

depositado em juízo na conta bancária indicada no item “b” do petitório 

retro citado. Cumprido o acima determinado e nada mais sendo necessário 

e/ou requerido, ao arquivo mediante as baixas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003544-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PILONETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI (REQUERIDO)

GUILHERMINO RAMAO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003544-12.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADRIANA PILONETO REQUERIDO: GUILHERMINO RAMAO 

PINHEIRO DA SILVA, PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI, 

AYMORE Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerida Guilhermino Ramão Pinheiro da Silva apresentou reconvenção, 

no entanto, não comprovou o recolhimento das custas e despesas 

judiciais relativas a seu pleito. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do 

NCPC, concedo à parte requerida/reconvinte o prazo de 15 dias para 

comprovar o recolhimento das respectivas custas iniciais e taxa judiciária 

devidos, sob pena de indeferimento do pedido de reconvenção. Em sendo 

recolhido, e tendo em vista que já impugnado a reconvenção pelo autor, 

INTIMEM-SE as partes para informarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC).o autor para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias na forma do art. 343, § 1º do CPC. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000284-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO LEGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIO LEGNANI OAB - PR14819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DALCIN (REQUERIDO)

ANA BEATRIZ CARPOWISKI DALCIN (REQUERIDO)

 

CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória uma vez que foi comprovado 

somente o recolhimento da diligência do oficial de justiça, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de devolução da Deprecata.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000644-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE SHIBA OAB - PR66588 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BEZERRA DA SILVA MACHADO - TRANSPORTES DE CARGAS - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000644-22.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CLAUDIA BEZERRA 

DA SILVA MACHADO - TRANSPORTES DE CARGAS - ME Vistos etc., 

Trata-se de petição fundada no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 

911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária. 

Dispõe o referido normativo, verbis: Art. 3º O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...) § 12. A parte interessada 

poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o 

veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal 

requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o 

caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). Portanto, depreende-se que 

para o deferimento do pedido, há necessidade da juntada de cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. No caso em análise, infere-se 

que a ação de busca e apreensão fora distribuída em juízo diverso deste, 

bem como, que a parte autora não juntou a decisão que deferiu o pedido 

liminar buscado. Com isso, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a decisão que deferiu a liminar 

de busca e apreensão do bem objeto da lide, consignando, desde já, que 

sua inércia será considerada desistência tácita. Intimem-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000324-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAMISON PEREIRA DOS REIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000299-56.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DELERA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1008309-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI (OPOENTE)

PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PILONETO (OPOSTO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008309-26.2019.8.11.0040. OPOENTE: 

PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI, PAULO CESAR DE ALMEIDA 

JOSETTI OPOSTO: ADRIANA PILONETO Vistos etc., Trata-se de Ação de 

Restituição de Bem Móvel com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI e PAULO CESAR DE ALMEIDA 

JOSETTI em face de ADRIANA PILONETO, ambos qualificados nos autos. 

Aduz o autor, ter comprado o veículo VW Amarok CD 4x4 HIGH, 13/14 cor 

prata, CHASSI WV1DB42H7EA029556, do senhor Guilhermino pelo valor 

de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Alega que após a compra o 

vendedor retornou até sua garagem e solicitou a referida camionete para 

efetuar a transferência junto ao DETRAN-MT, todavia não lhe devolveu 

mais. Pleiteia in limine litis a restituição imediata da camionete tendo em 

vista tratar-se de terceiro de boa-fé. É O RELATO DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC, bem como recolhida as custas RECEBO a petição 

inicial. Passo, pois, à análise da tutela de urgência. Com efeito, dispõe o 

artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em suma: é 

necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito 

alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No caso em 

análise, verifica-se que o pedido liminar da parte autora entrelaça-se com 

o mérito da demanda, impedindo, portanto, sua concessão, haja vista a 

necessidade de ampla dilação probatória. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela. Em prosseguimento ao feito, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente de que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE audiência de conciliação junto ao 

CEJUSC, devendo a requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Havendo autocomposição entre as partes após o manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação; não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá a requerida oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Em igual 

prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 
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(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000536-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABORES DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000536-95.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REU: SABORES DE 

MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. 1.) 

DEFIRO o requerimento de Id 15310252 para consultar através do sistema 

BACENJUD os endereços atualizados dos sócios da empresa requerida. 

Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação. 2.) 

Restando frustradas a tentativa acima, desde já, em consonância com o 

disposto no art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 2º, do mesmo 

diploma, determino a citação por edital da parte requerida/executada, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe. 3.) 

Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência nos autos. Nesse caso, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do CPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. 4.) Após, renove-se vista à parte 

autora/exequente para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007371-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICARDO BERNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007371-31.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

FIAGRIL EXECUTADO: ANDERSON RICARDO BERNO Vistos etc., Recebo o 

presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do 

débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e 

despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de 

que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito 

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

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008588-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI (AUTOR(A))

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JAIR DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008588-12.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI 

REU: ELSON JAIR DE LIMA Vistos etc., Prefacialmente, verifico que o valor 

atribuído à causa não corresponde à mensuração total do contrato objeto 

da lide, tal como mencionado na exordial e documentos que a instruem. 

Desse modo, nos termos do art. 292, § 3º do CPC, retifico o valor da 

causa para R$ 1.575.000,00 (um milhão e quinhentos e setenta e cinco 

mil), conforme previsão do art. 292, II, CPC. De outra banda, primando o 

acesso à justiça, autorizo, desde já, o parcelamento das custas, na forma 

do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468, §§ 6º, 7º e 8º, da CNGC-TJMT, em 

até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a 

comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o 

inadimplemento/atraso de quaisquer das parcelas importará no 

indeferimento da petição inicial. Na hipótese de parcelamento, 

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e 

controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux. Sendo recolhida a 

primeira parcela das custas e taxa judiciária, RECEBO a inicial. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para 

citação. Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, CPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes 

termos: (a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; (c) Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Deixo consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá 

ser apresentado juntamente com a manifestação das partes, caso 

pretendam pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000731-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E BEDIN & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA BEDIN OAB - 041.379.591-88 (REPRESENTANTE)

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

ELOISA BEDIN OAB - 041.379.421-02 (REPRESENTANTE)

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000731-12.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 
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E BEDIN & CIA LTDA REPRESENTANTE: IZABELA BEDIN, ELOISA BEDIN 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Reparação de Danos Morais, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida e designada audiência de conciliação. Foram apresentadas 

contestação e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. Inicialmente, em relação à denunciação da lide, entendo que deve ser 

observado o disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, 

ainda mais considerando que neste momento processual referida 

intervenção de terceiros comprometerá a razoável duração do processo e 

economia processual, já que ampliará o “thema probandum”, dificultando a 

prestação da tutela jurisdicional. Destaco que a vedação ao incidente de 

denunciação à lide não trará prejuízo ao denunciante, uma vez que, caso 

a demanda seja julgada procedente, este poderá ajuizar ação própria para 

buscar seu direito regressivo em face dos denunciados. Diante disto, disto 

INDEFIRO o pedido de denunciação à lide. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas, passo ao saneamento do feito. Fixo 

como ponto controvertido: a) o direito à restituição do valor de 

R$43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais); b) a ocorrência do 

ato ilícito passível de indenização por danos morais. Nos termos do §1º, do 

artigo 373, do CPC, redistribuo o ônus da prova, ficando estabelecido que 

caberá ao banco requerido comprovar que as transações bancárias em 

discussão foram realizadas através “de celulares habilitados e suas 

movimentações confirmadas por QR Code e senha eletrônica” (sic) e, a 

parte autora, que o evento causou lesão à honra objetiva da empresa. 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004376-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSON SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRONICA BRASIL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIENAI MONTEIRO DA SILVA OAB - GO37845 (ADVOGADO(A))

MARILIA RODRIGUES CEZILIO OAB - GO49286 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004376-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WELISSON SILVA SANTOS REU: ELETRONICA BRASIL LTDA - ME Vistos 

etc., Tratam-se de embargos de declaração ofertados por WELISSON 

SILVA SANTOS, em face da r. sentença de Id 22070361, alegando que 

houve omissão do juízo em relação ao pedido de expedição de alvará 

judicial para o levantamento dos valores depositados em juízo. A parte 

embargada manifestou no Id 25119388, concordando com o embargante e 

pugnando pelo provimento dos embargos de declaração. Pois bem. No que 

tange à aludida omissão, entendo que assiste razão ao embargante, posto 

que a sentença foi omissa em relação aos valores depositados no Id 

16532194. Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para que seja incluído como terceiro parágrafo da r. 

sentença embargada o seguinte: "Desde já, DETERMINO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados no Id 16532194, 

na forma requerida na petição de Id 16536492." Intimem-se. Cumpra-se. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003503-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LIMBERGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

nilmar napiwoski (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003503-16.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA MARIA LIMBERGER REU: NILMAR NAPIWOSKI Vistos etc., 

Trata-se de ação de alimentos, promovida por ISAAK ALOISIO NAPIWOSKI 

e ISADORA CECILIA NAPIWOSKI, representandos por MARCIA MARIA 

LIMBERGER, em face de NILMAR NAPIWOSKI, todos qualificados nos 

autos. Pois bem, narra a Autora que o Requerido é pai dos menores Isaak 

e Isadora, contudo, não presta a assistência necessária. Liminar deferindo 

a AJG à parte Autora e fixando alimentos provisórios no importe de 01 

salário mínimo nacional (ID n.º 8827295). A audiência de conciliação 

resultou inexitosa. Contestação no ID n.º 12464509. Impugnação à 

contestação no ID n.º 12928606. Audiência de instrução e julgamento 

realizada dia 04/06/2019, na qual fora constatada a ausência da parte 

requerida e de seu patrono, embora devidamente intimados. Parecer 

ministerial pela procedência da lide no ID n.º 26348555. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, defiro a 

assistência judiciária gratuita à parte requerida. 1. Dos alimentos Quanto 

ao pedido de alimentos, saliento que o sustento e a educação dos filhos 

menores são tidos como deveres de seus familiares, conforme a previsão 

expressa constante dos artigos 1.566, inciso IV, e 1634, inciso I, do 

Código Civil, decorrência direta do poder familiar. Vejamos os dispositivos 

mencionados: Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: IV - 

sustento, guarda e educação dos filhos. (...) (...) Art. 1.634. Compete aos 

pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I - dirigir-lhes a criação e 

educação. A Constituição Federal, no artigo 229, determina que “os pais 

têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade”. Neste sentido, o poder familiar deve ser exercido de forma 

incondicional, subsistindo independentemente do estado de necessidade 

do filho. No caso em tela, a certidão de nascimento encartada nos autos 

comprova a paternidade do Requerido em relação aos menores, não 

deixando dúvidas quanto ao dever jurídico de prestar alimentos, conforme 

expressa previsão legal (art. 2°, Lei 5.478/68). Sabe-se que, a 

quantificação dos alimentos deve sempre obedecer ao binômio legal 

possibilidade-necessidade, na forma do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. 

Pois bem. A necessidade da Requerente resta patente, uma vez que 

trata-se de infante em idade escolar, de modo que não possuem 

condições de arcar com a própria mantença, necessitando, pois da ajuda 

comum de seus genitores, proporcionalmente. Assim, no tocante ao valor 

da pensão alimentícia pleiteada, à míngua de outros elementos concretos 

para se aferir acerca de sua suficiência ou não, reputo razoável o valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo nacional, sendo por este 

reajustado. Deste modo, atento ao melhor interesse dos infantes, entendo 

que a procedência da ação é medida que se impõe. 3. Dispositivo Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o 

requerido NILMAR NAPIWOSKI a pagar, mensalmente, alimentos definitivos 

em favor dos menores ISAAK ALOISIO NAPIWOSKI e ISADORA CECILIA 

NAPIWOSKI, o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional, sendo 

por este reajustado, a partir da citação válida, mediante depósito em conta 

bancária da representante legal e guardiã dos infantes (conta indicada na 

exordial), bem como, 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do 

valor da causa, ficando suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC SORRISO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000120-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

UNIC SORRISO LTDA REU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS ETC, Em 

tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos, 

observo que o requerido não foi devidamente citado para oferecer 

contestação, conforme determinado na decisão id. 14880483. A citação 

no caso concreto independe se o réu constituiu advogado quando da 

apresentação de defesa prévia, conforme entendimento já firmado no 

âmbito do STJ, REsp. 1.687.218 e 1.387.393. Com efeito, TORNO NULA a 

certidão id. 16326903, bem como, determino a citação do requerido para, 

querendo, contestar a demanda, na forma da decisão id. 14880483. Com 

ou sem contestação, certifique-se. Após, vista ao Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo nº 1000065-45.2018.8.11.0040 

Requerente: COOAMI – Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores 

de Sorriso Requerido: Estado de Mato Grosso VISTOS ETC, COOAMI – 

Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso ajuizou Ação 

Anulatória com pedido de liminar em face do Estado de Mato Grosso 

almejando o reconhecimento da nulidade da autuação fiscal oriunda do 

Aviso de Cobrança Fazendária nº 319994/334/73/2013, que lhe imputou a 

prática de infração tributária consistente na emissão de notas fiscais com 

base de cálculo do ICMS maiores do que as previstas na legislação de 

regência, aplicando-lhe a penalidade prevista no artigo 45, inciso II, alínea 

“d”, da Lei nº 7.098/98. Em apertada síntese, assevera que sua conduta 

não está contaminada por qualquer ilicitude, pois, embasou a emissão dos 

documentos fiscais em Lista de Preço Mínimo (preço de pauta) fornecida 

pelo fisco estadual por meio da Portaria nº 243/2010 da SEFAZ-MT. 

Sustenta, ainda, que os fatos narrados na autuação fiscal não ensejaram 

quaisquer prejuízos ao erário, ao contrário, resultou no recolhimento de 

imposto a maior, na medida em que os valores das bases de cálculo do 

ICMS declarados nos documentos fiscais estavam acima do efetivamente 

devido. Alternativamente, pede a adequação do valor da multa aplicada ao 

argumento de abusividade, pois, em afronta aos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco, conforme previsão da 

própria Constituição Federal, no art. 150, inciso IV. Com a inicial, juntou 

documentos. A tutela de urgência foi concedida parcialmente pelo d. 

Magistrado anterior, com o deferimento da expedição de certidão positiva 

com efeitos de negativa em favor do autor, mediante caução nos autos (Id. 

nº 11330307). A cooperativa autora emendou a inicial para fazer constar 

o pedido de reconhecimento do crédito de ICMS no montante de R$ 

207.678,29 (duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e 

nove centavos), ou em atenção ao princípio da eventualidade, no valor de 

R$ 97.949,99 (noventa e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e 

noventa e nove centavos). Na ocasião, ofertou caução real por meio de 

imóvel de sua propriedade e reiterou o pedido liminar de suspensão do 

crédito tributário constituído pelo fisco estadual (Id. nº 11453017). A 

decisão de ref. 11472283 indeferiu a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário em razão da ausência do depósito integral do valor 

controvertido e, no mais, acolheu a emenda da inicial e determinou as 

providências necessárias para a emissão da certidão positiva com efeitos 

de negativa em favor da autora. Em nova manifestação a requerente 

reiterou o pedido da liminar de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, sustentando a configuração de fatos supervenientes 

consistentes na ameaça de sua exclusão do PROALMAT, diante da 

lavratura de Termos de Apreensão e Depósito de mercadorias em razão 

do débito fiscal discutido na presente demanda. Na mesma oportunidade 

apresentou nova emenda à peça basilar para acrescentar o pedido de “a 

anulação dos respectivos Termos de Apreensão e Depósito já lavrados, e 

dos futuros que venham a ser confeccionados, cujos fatos geradores 

sejam o débito fiscal ora combatido” sic Id. nº 11985691. Em concisa 

contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade do auto 

infracional ao argumento de que na espécie restou configurada infração à 

legislação tributária, pois, de fato a base de cálculo utilizada pela autora 

não foi aquela estabelecida pela legislação de regência. Com relação ao 

valor da multa aplicada à autora, alegou que o dispositivo constitucional 

que veda o não-confisco (art. 150, inciso IV, CF/88) refere-se apenas ao 

tributo, conceito totalmente diverso de multa (Id. nº 12376694). Em réplica, 

a requerente enfatizou que o caso não revela sonegação de imposto ou 

mesmo tentativa de fraudar o fisco por meio de omissão de informações 

ou ocultação de documentos, sendo que o fato de constar nas notas 

fiscais base de cálculo de ICMS maiores do que as devidas, não revela 

qualquer irregularidade das operações. Reiterou o pedido de suspensão 

do crédito tributário e apresentou outra emenda à inicial, com a inclusão da 

pretensão de anulação dos TAD´s lavrados pelo fisco em razão da 

existência do débito fiscal discutido nos autos (Id. nº 12814400). Por meio 

do despacho de ref. 12956248 foi determinada a intimação do requerido 

quanto ao novo pedido de emenda à inicial, bem como, a manifestação das 

partes quanto à especificação das provas. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se contrário ao pedido de aditamento da inicial formulado após 

a sua citação e pleiteou o julgamento antecipado da lide (Id. nº 13174818). 

Na petição de ref. 13315665 a autora defendeu o cabimento do aditamento 

da inicial independente da anuência do réu, novamente pleiteou a 

suspensão do crédito tributário e, quanto à determinação de especificação 

de provas, pediu o julgamento antecipado da lide. É o necessário. Decido. 

Nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a ação 

comporta julgamento antecipado, eis que não existe necessidade de 

produção de outras provas senão aquelas já colacionadas ao feito. Nesse 

sentido: “(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização 

de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas 

e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não 

ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. 

Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG). Quanto ao 

deferimento da produção probatória, o juiz, como destinatário das provas, 

cabe determinar de ofício ou a requerimento da parte a produção das 

provas necessárias ao julgamento do mérito da causa, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e 

parágrafo único, do NCPC. As próprias partes, inclusive, manifestaram-se 

pelo julgamento antecipado da lide. Portanto, conheço diretamente do 

pedido, com fundamento no art. 355, inciso I, do NCPC. As pretensões 

expostas pela requerente na exordial e respectivas emendas não 

prosperam. Em análise pormenorizada dos autos, inclusive a partir da 

expressa menção da própria autora em sua manifestação Id. nº 11985691, 

observo que a Cooperativa postulante está incluída no Programa de 

Incentivo ao Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, criado pela Lei nº 

6.883, de 02/06/1997. Referido programa de incentivo foi criado com o 

objetivo de recuperar e expandir a cultura do algodão no Estado de Mato 

Grosso, estimulando investimentos públicos e privados, inclusive, com a 

promoção do processo de agroindustrialização (art. 1º, da Lei nº 

6.883/97). Para o alcance de suas finalidades, alguns benefícios fiscais 

foram criados pela legislação estadual e regulamentados pelo Poder 

Executivo, dentre eles, a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas 

internas de algodão em pluma com destino às cooperativas cadastradas 

no PROALMAT (art. 3º, inciso I, da Lei nº 6.883/97) e concessão de 

crédito presumido equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 

do ICMS devido por ocasião da comercialização de algodão em pluma nas 
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saídas internas com destino a cooperativa cadastrada no PROALMAT (art. 

3º, inciso II, da Lei nº 6.883/97 e art. 3º, caput, do Decreto nº 1.589/97). 

Especificamente quanto ao caso da autora, a legislação tributária dispôs 

acerca do benefício fiscal nos arts. 27 e 28 do Anexo VIII, do RICMS 

vigente à época das operações descritas na inicial (Decreto nº 1.944/89), 

verbis: “Art. 27. Fica reduzida a 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e 

nove centésimos por cento) do valor da operação a base de cálculo do 

ICMS nas saídas internas de algodão em pluma, beneficiada com o 

incentivo de que trata a Lei (Estadual) nº 6.883, de 2 de junho de 1997 

(PROALMAT), com suas alterações posteriores. (...) § 2º. O benefício 

previsto neste artigo vigorará até 31 de dezembro de 2011”. “Art. 28. A 

redução de base de cálculo prevista no artigo 27 deste Anexo aplica-se 

também nas saídas de algodão em pluma de estabelecimento de 

cooperativa de produtores com destino a estabelecimento industrial ou 

comercial, localizado no território mato-grossense”. (...) §2º. O disposto 

neste artigo vigorará até 31 de dezembro de 2011”. O art. 3º, § 1º, da Lei 

nº 6.883/97, por sua vez, expressamente concedeu à cooperativa 

adquirente do algodão em pluma comercializado com os referidos 

benefícios (caso da requerente) a possibilidade de creditar-se do imposto 

destacado no documento fiscal para compensar com os débitos do 

imposto devidos nas saídas interestaduais subsequentes. É o teor do 

enunciado normativo: “Art. 3º. Aos produtores de algodão que atenderem 

aos pré-requisitos definidos no art. 2º será concedido incentivo fiscal nas 

operações interestaduais tributadas, bem como nas operações internas, 

estas apenas com destino a cooperativa cadastrada no PROALMAT, 

sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS, abrangendo, ainda, a respectiva prestação de 

serviço de transporte nos casos de vendas com cláusula CIF, nos 

seguintes termos: (...) § 1º. A cooperativa adquirente do algodão em pluma 

comercializado com o benefício de que trata este artigo poderá creditar-se 

do imposto destacado no documento fiscal somente para compensar com 

o débito do imposto devido nas saídas interestaduais subsequentes 

tributadas referentes ao mesmo produto, e desde que se cadastre como 

adquirente do produto incentivado e concorde com as condições impostas 

no regulamento”. Assim, o caso dos autos revela que a autora realizou 

várias saídas de algodão em pluma – objetos das notas fiscais que 

acompanham a petição inicial – acobertadas pelos benefícios fiscais do 

PROALMAT (especialmente a redução da base de cálculo do ICMS), com a 

prerrogativa legal de creditar-se do tributo, nos termos da legislação 

pertinente. Portanto, ao contabilizar e aplicar as bases de cálculo do ICMS 

de maneira inadequada a postulante gerou o destaque de ICMS a maior e, 

consequente, constituiu crédito a maior, em afronta à legislação tributária, 

daí a configuração da infração punível com a sanção pecuniária prevista 

no art. 45, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.098/98. A descrição dos fatos na 

notificação fazendária é bem esclarecedora, verbis: “01) Descrição do 

fato: Destaque de ICMS em nota fiscal de saída MAIOR que o autorizado 

pela legislação estadual. Emissão de documento fiscal em desacordo com 

a legislação estadual. A base de cálculo utilizada no documento fiscal 

deve ser o valor efetivo da operação. Foi considerado como base de 

cálculo do imposto o valor do preço de pauta ou outro valor diferente e 

MAIOR do valor da efetiva operação. (...) 06) O anexo II demonstra a base 

de dados que definiu o fato gerador do imposto. Foi apurada a nova base 

de cálculo da nota fiscal pelo valor real da operação e dado a redução da 

base de cálculo e calculado o imposto devido (...)” O auto infracional está 

em perfeita sintonia com as disposições normativas aplicáveis ao presente 

caso, acima destacadas, em especial os arts. 27 e 28 do Anexo VIII do 

Decreto nº 1.944/89. Ou seja, no cálculo do crédito tributário discriminado 

no Anexo II da notificação da infração, o fiscal autuante considerou a 

base de cálculo correta, qual seja, o valor da operação. Em seguida 

aplicou o art. 27 do Anexo VIII do RICMS e reduziu a base de cálculo para 

70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do 

valor da operação para, enfim, calcular o imposto realmente devido. Deste 

modo, em todas as notas fiscais discutidas nestes autos, mesmo naquelas 

que apontam base de cálculo em montante inferior ao valor da operação (a 

exemplo das NF´s nºs 2986, 2990, 2996, 3000, 3002, 3014, 3041, 3047, 

3048, 3054, 3062, 3071, 3072, 3075, 3080, 3081, 3083, 3089,3091, 3095, 

3103, 3104, 3107, 3110, 3111,3112, 3113, dentre outras), apurando-se 

corretamente a base de cálculo nos termos da legislação pertinente, 

evidencia-se a configuração da infração tributária, pois, ainda assim, as 

bases de cálculo do ICMS revelaram-se acima dos montantes devidos. A 

título de exemplo, para evidenciar a correção da autuação fiscal (ao 

contrário do que alega a autora), toma-se por base a Nota Fiscal nº 2986. 

Neste documento fiscal o valor da operação foi de R$ 68.361,76 

(sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis 

centavos) e a base de cálculo utilizada pela cooperativa foi de R$ 

65.697,40 (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete mil reais e 

quarenta centavos), ou seja, menor do que o valor da operação. Todavia, 

ainda assim, houve erro no documento fiscal que resultou em sua 

inidoneidade para a constituição de futuro crédito do imposto, pois, nos 

termos das disposições normativas pertinentes acima mencionadas, a 

base de cálculo do imposto deveria equivaler ao valor da operação, com a 

subsequente redução para 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove 

centésimos por cento) do montante da operação, sobre o qual deveria 

incidir o imposto. Assim, em harmonia com a legislação o autuante 

demonstrou, corretamente, que a base de cálculo do ICMS nesta 

específica saída da mercadoria deveria equivaler a R$ 48.256,57 

(quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete 

centavos), exatamente o montante de 70,59% do valor da operação, 

gerando, então, o imposto de R$ 8.203,62 (oito mil, duzentos e três reais e 

sessenta e dois centavos) e não o valor do tributo destacado pela 

requerente, no patamar de R$ 11.168,55 (onze mil, cento e sessenta e oito 

reais e cinquenta e cinco centavos), conforme discriminado no Anexo II da 

notificação da autuação. Por amostragem, toma-se ainda a Nota Fiscal nº 

3164. Neste documento fiscal o valor da operação foi de R$ 71.415,30 

(setenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e trinta centavos) e a base 

de cálculo utilizada pela autora foi de R$ 97.551,09 (noventa e sete mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais e nove centavos). Como já esclarecido, 

o valor da base de cálculo do imposto deveria equivaler ao valor da 

operação, com a subsequente redução para 70,59% (setenta inteiros e 

cinquenta e nove centésimos por cento) deste montante e posterior 

cálculo do imposto. Em sintonia com a legislação pertinente o fiscal 

autuante demonstrou que a base de cálculo do ICMS nesta saída da 

mercadoria deveria equivaler, portanto, a R$ 50.412,06 (cinquenta mil, 

quatrocentos e doze reais e seis centavos), exatos 70,59% do valor da 

operação, gerando, portanto, o imposto de R$ 8.570,05 (oito mil, 

quinhentos e setenta reais e cinco centavos) e não o tributo destacado 

pela requerente, no valor de R$ 16.583,68 (dezesseis mil, quinhentos e 

oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme discriminado no 

Anexo II da notificação da autuação. Em todos os documentos descritos 

na autuação, os quais acompanham a inicial, a situação se repete, ou seja, 

em todas as notas fiscais de saída emitidas pela autora a base de cálculo 

do imposto foi maior do que a devida, gerando, assim, crédito indevido de 

ICMS em favor da postulante, conforme se observa no Anexo II da 

notificação de cobrança. De acordo com o art. 54, § 1º, inciso I, do RICMS 

vigente à época, Decreto nº 1.944/89, o ICMS deve ser calculado sobre a 

base de cálculo correta, nos termos da legislação pertinente, verbis: “Art. 

54. O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS - é não-cumulativo, compensando-se o imposto 

que seja devido em cada operação ou prestação com o anteriormente 

cobrado por este, outro Estado ou pelo Distrito Federal, relativamente à 

mercadoria entrada ou à prestação de serviço recebida, acompanhada de 

documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular 

perante o fisco. § 1º - Para os efeitos deste artigo, considera-se: I - 

imposto devido, o resultante da aplicação da alíquota cabível sobre a base 

de cálculo de cada operação ou prestação sujeita à cobrança do imposto”. 

Uma vez que os documentos fiscais foram emitidos em desacordo com a 

legislação pertinente, não há qualquer direito de crédito de imposto em 

favor da requerente, ex vi do disposto no art. 58, do RICMS vigente à 

época dos fatos, verbis: “Art. 58. O direito de crédito, para efeito de 

compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que 

tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 

serviços, está condicionado à idoneidade da documentação fiscal e, se 

for o caso, sua escrituração, nos prazos e condições estabelecidos neste 

regulamento e em normas complementares, além da observância do 

disposto no § 2º do artigo 54 e no artigo 56”. É impertinente a alegação da 

cooperativa autora de que utilizou as bases de cálculo em valor superior à 

efetivamente ocorrida valendo-se dos preços de pauta fornecidos pela 

Portaria nº 243/2010 da SEFAZ-MT, já que a normativa em questão é de 

clareza solar ao determinar que “nas operações internas realizadas entre 

contribuintes, a base de cálculo será o preço de que decorrer a saída das 

mercadorias, dispensada a aplicação da Lista de Preços Mínimos de que 

trata esta Portaria” (art. 2º). A própria requerente, na emissão dos 
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documentos fiscais, fez contar no campo “dados adicionais” a menção à 

base de cálculo obtida nos moldes do art. 27, do Anexo VIII, do RICMS em 

atenção ao disposto no art. 204 do Decreto nº 1.944/89 (vigente à época 

das operações descritas na inicial), no entanto, ainda assim apurou as 

bases de cálculo do ICMS em montantes superiores ao devido. Deste 

modo, é de se concluir que a utilização de bases de cálculo do imposto no 

faturamento de saída das mercadorias em montante superiores ao 

efetivamente devido gerou, indevidamente, crédito do imposto para a 

posteridade, em flagrante desrespeito às normas tributárias. De outro lado, 

não há que se afastar na espécie a responsabilidade pela infração à 

legislação tributária ao argumento de que a contribuinte postulante teria 

incorrido em “mero equívoco”, sem qualquer intenção de fraude ao fisco. 

Isso porque eventual dolo da cooperativa em aproveitar-se dos créditos 

de imposto a maior não foi devidamente afastado pela autora, ônus que lhe 

competia, nos termos da regra geral prevista no art. 373, inciso I, do CPC. 

Ademais, incorreu a autora, no mínimo, em culpa na emissão dos 

documentos fiscais objetos da inicial, pois, a apuração da base de cálculo 

do ICMS em todas as notas fiscais foi realizada de maneira totalmente 

equivocada, manifestando evidente imprudência ou imperícia dos 

prepostos da requerente. É bom registrar o disposto no art. 136, do CTN, 

verbis: “Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade 

por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou 

do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. 

Com efeito, para a configuração da apuração da infração tributária pouco 

importa a real intenção do agente em contrariar a norma ou lesar os cofres 

públicos, bastando a configuração de comportamento que tenha 

concorrido para a ocorrência da infração, hipótese demonstrada nos 

autos à saciedade. Para efeitos de exclusão da penalidade, deveria a 

contribuinte infratora evidenciar que não agiu sequer com culpa para a 

configuração da infração tributária, ou seja, que o descumprimento da 

legislação decorreu de fatos que escaparam ao seu controle, 

circunstância não verificada no caso dos autos. Conforme Roque Antônio 

Carrazza: “tendo em vista o perfeito funcionamento do sistema 

arrecadatório, a legislação do ICMS impõe para os contribuintes (ou, em 

alguns casos, indicados na própria lei, a terceiras pessoas a eles de 

algum modo relacionadas) um grande número de deveres instrumentais 

tributários (obrigações acessórias). (...) a doutrina é pacífica no sentido 

de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (obrigação 

tributária principal), outras relações jurídicas, estas de conteúdo 

não-patrimonial, que se traduzem num fazer, num não-fazer ou num 

suportar. São justamente os deveres instrumentais tributários, impostos 

pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver 

impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’. Os deveres 

instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo 

não-patrimonial, que têm por objeto um fazer (‘facere’), um não-fazer (‘non 

facere’) ou um suportar (‘patere’), sempre no interesse da Administração 

Tributária” (CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. São Paulo: Malheiros, 9ª 

ed., p. 445). A emissão de documentos fiscais (obrigação acessória do 

contribuinte) que não refletem exatamente a operação realizada – como no 

caso da utilização de base de cálculo em valor acima daquele previsto na 

legislação – e a consequente escrituração das notas fiscais e registro dos 

créditos do ICMS, é infração tipificada na legislação tributária. A propósito, 

assim dispõem os arts. 35-A e 37, da Lei nº 7.098/98, verbis: “Art. 35-A. 

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 

acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. “Art. 37. Constitui 

infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que 

importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma 

estabelecida nesta lei, no seu regulamento ou em atos complementares”. 

Ao delimitar o conceito de “legislação tributária” o art. 96, do CTN 

estabelece: “Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as 

leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 

relações jurídicas a eles pertinentes”. Não há dúvidas de que são 

inidôneas as notas fiscais contendo bases de cálculo do ICMS em valores 

superiores aos previstos pela legislação tributária, com a constituição de 

crédito do imposto a maior. In casu, a penalidade prevista para a infração 

praticada pela autora é realmente aquela tipificada no art. 45, inciso II, 

alínea “d”, da Lei nº 7.098/98, com a redação vigente à época dos fatos, 

verbis: “Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, 

instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes 

penalidades: (...) II - infrações relativas ao crédito do imposto: (...) d) 

crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas 

anteriores, incluída a hipótese de falta de estorno - multa equivalente a 

100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou 

não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância”. 

Com efeito, o art. 5º, § 4º, da Lei nº 7.098/98, dispõe que: “Art. 5º. Os 

benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo 

às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da 

Constituição Federal. (...) § 4º. Observado o disposto no Parágrafo único 

do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B, não se reconhecerão isenção, 

CRÉDITO, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou 

parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de 

serviço irregular ou que NÃO ESTIVER ACOBERTADA POR DOCUMENTO 

FISCAL IDÔNEO E REGULAR”. Não tem pertinência, na espécie, a 

invocação do art. art. 35-C, da Lei nº 7.098/1998, segundo o qual “a 

inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante 

processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de 

forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de 

pagamento total ou parcial do imposto”. Com efeito, a autuação fiscal não 

se volta contra a ausência de recolhimento de tributo, mas contra a 

indevida e ilegal constituição de crédito com base em documentos fiscais 

inidôneos, na medida em que neles constam bases de cálculo do imposto 

com valores em desacordo com a legislação tributária. E ainda que assim 

não fosse, a autora não logrou êxito em “afastar a inidoneidade” das notas 

fiscais que acompanham a peça basilar, pelo simples fato de que em todos 

os documentos houve destaque de ICMS sobre bases de cálculo 

apuradas em desacordo com a legislação pertinente, gerando, por 

consequência, créditos de imposto em montantes indevidos. À evidência, 

portanto, a pretensão da cooperativa autora consistente em anular a 

autuação fiscal e os posteriores Termos de Apreensão e Depósito 

descritos nas emendas à peça inicial é manifestamente improcedente. 

Quanto à tese de abusividade da multa aplicada, melhor sorte não socorre 

a autora. A tese da postulante, quanto ao ponto, tem alicerce no disposto 

no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, verbis: “Art. 150. Sem 

prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV – utilizar 

tributo com efeito de confisco”. Ocorre que, na espécie, a multa punitiva 

aplicada pelo requerido à autora equivale a 100% (cem por cento) do valor 

do crédito indevidamente escriturado pelo contribuinte (art. 45, inciso II, 

alínea “d”, da Lei nº 7.098/98), ou seja, não ultrapassa o valor do próprio 

crédito tributário e, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, 

assume o caráter confiscatório apenas a multa tributária fixada em valor 

SUPERIOR ao do tributo exigido. A propósito: “TRIBUTÁRIO – MULTA – 

VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO 

IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é 

superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e 

Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar 

Mendes, Repercussão Geral”. (STF – RE nº 833106 – AgR – Rel. Min. 

Marco Aurélio – 1ª T. – j. 25/11/14 – DJe 11/12/14). Não obstante, verifico 

que a legislação tributária atual prevê multa mais benéfica ao contribuinte 

para a mesma infração tributária, o que impõe a incidência do art. 106, 

inciso II, alínea “c”, do CTN, verbis: “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato 

pretérito: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...) c) 

quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente 

ao tempo da sua prática”. A redação atual da Lei nº 7.098/98, conferida 

pela Lei nº 10.978/19, é mais benéfica ao contribuinte na medida em que 

reduziu a multa para a infração tributária praticada pela autora, nos termos 

do art. 47-E, inciso II, alínea “e”, verbis: “Art. 47-E. O descumprimento das 

obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, 

fica sujeito às seguintes penalidades: (...) II - infrações relativas ao crédito 

do imposto: (...) e) crédito indevido do imposto, em situação não prevista 

nas alíneas ‘a’ a ‘d’ deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por 

cento) do valor do crédito indevidamente registrado, sem prejuízo do 

recolhimento do valor correspondente ao crédito indevido”. Considerando 

que o crédito tributário constituído pelo fisco é impugnado judicialmente 

nesta ação anulatória, trata-se de ato ainda não definitivamente julgado, o 

que atrai a retroatividade benigna da legislação tributária, mesmo que de 

ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora 

apenas para reduzir, ex officio, a penalidade aplicada pelo fisco estadual 

para 60% (sessenta por cento) do valor do crédito indevidamente 

registrado, nos termos do art. 47-E, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.098/98, 

com a redação dada pela Lei nº 10.978/19, em razão do que dispõe o art. 
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106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido da causa e ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA deferida na decisão de Id. nº 

11330307. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 05 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000370-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VILELA CIRCELLI OAB - SP330992 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, via sistema, para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 30 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005154-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 17A REGIAO - ESTADO 

DE MATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência que deverá ser efetuado, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ, por depósito junto a central de 

processamento de diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), link emissão de guias on-line, procurar 

diligência/emissão de guia de diligência, devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006699-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO - CREA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLONI DE ASSIS OAB - MT0011291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RUPP (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência que deverá ser efetuado, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ, por depósito junto a central de 

processamento de diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), link emissão de guias on-line, procurar 

diligência/emissão de guia de diligência, devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001465-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, via sistema, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001488-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS GARCIA ARRAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT5802-A (ADVOGADO(A))

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, via sistema, para, querendo, manifestar-se acerca da petição 

retro, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006286-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELVIO TOCOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MENEZES LETREILLE (REU)

EDSON RODRIGO LETREILLE (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

 

PJe 1006286-44.2018.8.11.0040 Requerente: Nelvio Tocolini Requeridos: 

Município de Ipiranga do Norte e Outros Vistos Etc, Diante da 

impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o feito 

nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões 

processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos e provas a 

serem produzidas. 01. Das preliminares. Em defesa (id. 17050216), os 

requeridos Edson Rodrigo Letreille e Marcela Menezes Letreille arguiram 

carência da ação por ilegitimidade passiva e ausência dos pressupostos 

de constituição da ação. As teses não prosperam. A pertinência subjetiva 

dos réus para figurarem no pólo passivo da lide é manifesta. No caso dos 

autos, o objeto da demanda se firma justamente na discussão quanto à 

legítima propriedade dos imóveis lotes 4 e 6, da quadra 68, do Loteamento 

Urbano do Município de Ipiranga do Norte, estando ainda o lote 6 registrado 

em nome dos requeridos. Logo, não há que se falar em carência da ação 

por ilegitimidade passiva ad causam dos dois últimos demandados. De 

outro lado, o interesse processual do requerente repousa na utilidade e 

necessidade do ajuizamento da presente demanda, bem como, na garantia 

do acesso à justiça. Na espécie, a princípio, não se identifica a ausência 

do binômio necessidade/possibilidade que afaste peremptoriamente o 

interesse processual do autor, tendo em vista que, a presente demanda 

busca garantir a prestação por parte do município na construção de via 

pública sobre o imóvel “aparentemente” doado pelo requerente para tal 

finalidade. Noutra banda, os pressupostos de constituição do direito de 

ação ante a impossibilidade jurídica do pedido eram requisitos da própria 

“condição da ação” no âmbito do Código de Processo Civil de 73, de 

maneira que novo Estatuto Processual extirpou tal instituto como 

pressuposto processual. Afasto, pois, as preliminares suscitadas pelos 

requeridos. 02. Da revelia. Devidamente citado, o município requerido não 

apresentou contestação. De rigor, portanto, DECRETAR-LHE a revelia, na 

forma do art. 344 do Código de Processo Civil, sem, contudo, aplicar-lhe 

seus efeitos, considerando a pluralidade de réus e a apresentação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 166 de 673



contestação por parte destes, bem como, por se tratar de direito 

indisponível, nos termos do inciso I e II, do art. 345, do mesmo Codex, 

verbis: “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: 

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; (...)” Aliado a isso, soma-se o fato que 

a ausência de contestação do município não implica em presunção de 

veracidade das alegações narradas pelo autor na peça de ingresso. A 

propósito: “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE JULIO DE CASTILHOS. 

AVC. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA À 

FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. 1. Primeiramente, analiso a 

alegação de revelia da parte ré. É sabido que a ausência de contestação 

por parte do Município não importa em presunção de veracidade das 

alegações iniciais. Assim, rejeito tal preliminar. 2. No caso dos autos, a 

parte autora pretende seja reconhecida a enfermidade que lhe acometeu 

como acidente de trabalho, julgada improcedente na origem. 3. De fato o 

autor sofreu AVC no recinto de trabalho, ocorre que não restou 

comprovado que decorreu de suas funções. Não restou comprovado o 

nexo de causalidade entre a doença e a função exercida pelo autor. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007356926, Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 

28/06/2018).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007356926 RS, Relator: Volnei 

dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 28/06/2018, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018) 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA 

PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se 

aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia - presunção de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor - pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1288560 

MT 2011/0252049-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de 

Julgamento: 19/06/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/08/2012) 03. Pontos controvertidos. Os pontos controvertidos da 

presente lide cingem-se basicamente à comprovação de que o imóvel lote 

6, da quadra 68, de propriedade dos requeridos Edson Rodrigo Letreille e 

Marcela Menezes Letreille e a respectiva edificação estejam sobre o lote 

4, também da quadra 68, supostamente doado pelo autor ao município de 

Ipiranga do Norte-MT. 04. Da prova pericial O art. 370 do Código de 

Processo Civil[1] dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito da 

demanda. É justamente o caso dos autos. A prova técnica pericial se 

revela imprescindível para o fim de dirimir a controvérsia firmada entre as 

partes, qual seja, se de fato o lote 6 dos requeridos Edson Rodrigo 

Letreille e Marcela Menezes Letreille encontra-se sobre o lote 4, o qual 

aduz o requerente ter doado ao município de Ipiranga do Norte sob a 

condição de construção de rua. Nessa toada, NOMEIO como Perito oficial 

deste juízo o Sr. Amadeu Rampazzo Junior, Engenheiro Agrimensor, 

podendo ser localizado na Avenida Das Figueiras, n° 1.765, Edifício 

D`Luca, Setor Comercial, Sinop-MT, telefones (66) 3532-2738 ou 

9995-6041, e-mail: amadeu_sinop@hotmail.com, independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de preclusão 

(artigo 465, § 1º, I e II do CPC). Esgotado o prazo para a apresentação dos 

quesitos, intime-se o perito nomeado por correspondência, telefone ou 

qualquer outro meio legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

proposta de honorários. Conjuntamente com a intimação do expert, 

encaminhe-se cópia da petição inicial, contestação e dos documentos que 

as acompanham, bem como dos quesitos acostados pelas partes. Com o 

recebimento da proposta dos honorários, intime-se o autor para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. 

Ultrapassado o prazo, intime-se o requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, deposite em juízo integralmente os honorários periciais. Com 

o depósito dos honorários periciais, intime-se o expert para que indique a 

conta bancária para a transferência de 50% da verba honorária, dando 

imediato início os trabalhos, sendo que o restante será pago ao perito 

após o término dos trabalhos. Fixo o prazo máximo para a entrega do 

laudo pericial de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Entregue 

o Laudo Pericial, intimem-se as partes para que entrem em contato com os 

assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão (artigo 433, 

parágrafo único, do CPC). As partes ficam responsáveis em informar aos 

seus assistentes técnicos a data do início dos trabalhos periciais, bem 

como o dia da entrega do laudo e de suas manifestações. Juntados aos 

autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, as partes 

deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes. 05. Da liminar. Em 

manifestação (id. 25695484), os dois últimos requeridos postularam a 

revogação dos efeitos da liminar, sustentando, em suma, a existência de 

prejuízos materiais em razão da paralisação das obras, assim como a 

ausência de veracidade dos fatos narrados pelo requerente mediante a 

comprovada regularidade do imóvel. A pretensão merece acolhimento. O 

art. 300 do CPC preconiza que para a concessão ou manutenção dos 

efeitos da tutela antecipada há que se estar presentes tanto a 

verossimilhança das alegações do autor evidenciada na probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a 

medida seja concedida tão somente ao final da demanda[2]. Noutra banda, 

o Estatuto Processual, nos temos do caput, do art. 296, igualmente 

permite, a qualquer tempo, a modificação ou revogação da tutela, verbis: 

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do 

processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.” 

Acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - 

ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCESSÃO LIMINAR 

REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. 1. 

Consoante previsão legal expressa no art. 296 do CPC/2015, é dado ao 

julgador rever a concessão liminar em tutela de urgência a qualquer tempo, 

inclusive de ofício, desde que bastante motivado o ato decisório. 2. Sem 

que ouvida a parte acerca dos argumentos desenvolvidos pelo Ministério 

Público e tomados como fundamento para a revogação da medida liminar, 

resta caracterizada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, conduzindo à nulidade 

do ato decisório.” (TJ-MG - AI: 10191190004843001 MG, Relator: Oliveira 

Firmo, Data de Julgamento: 07/07/0019, Data de Publicação: 11/07/2019) In 

casu, a presença de novos elementos, especialmente dos documentos 

coligidos ao feito, impõem a revogação da tutela anteriormente concedida, 

pois, afastam indubitavelmente a verossimilhança das alegações do 

requerente e o perigo de dano. Nesse sentido, além da comprovada 

propriedade do imóvel lote 6, quadra 68, pelos requeridos, conforme 

matrícula junto ao CRI de Sorriso-MT, os demais documentos revelam que, 

aparentemente, a área total do imóvel lote 1 de 1.357m², também da quadra 

68, decorre da união de outros dois imóveis, lotes 2 e 3, todos com 

matriculas individuais (n°s 37.646, 37.647 e 37.648). Ademais, além da 

individualidade das matrículas, os imóveis (lotes 1, 2, 3 e 4) detêm áreas 

de diferentes tamanhos, sendo o lote 1 de 460,36m², lote 2 de 452,37m² e 

lote 3 de 452,32m², consoante ofício e mapa descritivo do loteamento 

enviado pelo município de Ipiranga do Norte à Promotoria de Justiça de 

Sorriso-MT (id. 25695799). De outro lado, o perigo de dano também não se 

evidencia nos autos, pois, ao contrário do aduzido pelo requerente, na 

hipótese de eventual procedência do pedido e, de consequência, a 

necessidade de demolição da área construída ou qualquer outra medida 

para o fim de assegurar o imóvel ao município donatário, o potencial risco 

de dano (prejuízo) desponta exatamente em desfavor dos requeridos e 

não do requerente. Assim, as provas coligidas aos autos esvaziam 

totalmente a verossimilhança das alegações narradas na peça de 

ingresso e o risco de perigo de dano ao autor. Com efeito, ausentes os 

requisitos necessários para a concessão e/ou manutenção dos efeitos da 

tutela antecipada anteriormente concedida (id. 16258360), a revogação da 

liminar é medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, REVOGO a 

liminar id. 16258360. 06. Disposições Ausentes demais pontos ou 

questões processuais pendentes de exame, DECLARO O FEITO 

SANEADO. Intime-se o requerente por meio de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos a matrícula atualizada do imóvel 

lote 4, da quadra 68, bem como os documentos comprobatórios da 

“alegada” doação do bem ao Município de Ipiranga do Norte. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 05 de fevereiro de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 370. Caberá ao 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito. (...) [2]Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006286-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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NELVIO TOCOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MENEZES LETREILLE (REU)

EDSON RODRIGO LETREILLE (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

 

PJe 1006286-44.2018.8.11.0040 Requerente: Nelvio Tocolini Requeridos: 

Município de Ipiranga do Norte e Outros Vistos Etc, Diante da 

impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o feito 

nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões 

processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos e provas a 

serem produzidas. 01. Das preliminares. Em defesa (id. 17050216), os 

requeridos Edson Rodrigo Letreille e Marcela Menezes Letreille arguiram 

carência da ação por ilegitimidade passiva e ausência dos pressupostos 

de constituição da ação. As teses não prosperam. A pertinência subjetiva 

dos réus para figurarem no pólo passivo da lide é manifesta. No caso dos 

autos, o objeto da demanda se firma justamente na discussão quanto à 

legítima propriedade dos imóveis lotes 4 e 6, da quadra 68, do Loteamento 

Urbano do Município de Ipiranga do Norte, estando ainda o lote 6 registrado 

em nome dos requeridos. Logo, não há que se falar em carência da ação 

por ilegitimidade passiva ad causam dos dois últimos demandados. De 

outro lado, o interesse processual do requerente repousa na utilidade e 

necessidade do ajuizamento da presente demanda, bem como, na garantia 

do acesso à justiça. Na espécie, a princípio, não se identifica a ausência 

do binômio necessidade/possibilidade que afaste peremptoriamente o 

interesse processual do autor, tendo em vista que, a presente demanda 

busca garantir a prestação por parte do município na construção de via 

pública sobre o imóvel “aparentemente” doado pelo requerente para tal 

finalidade. Noutra banda, os pressupostos de constituição do direito de 

ação ante a impossibilidade jurídica do pedido eram requisitos da própria 

“condição da ação” no âmbito do Código de Processo Civil de 73, de 

maneira que novo Estatuto Processual extirpou tal instituto como 

pressuposto processual. Afasto, pois, as preliminares suscitadas pelos 

requeridos. 02. Da revelia. Devidamente citado, o município requerido não 

apresentou contestação. De rigor, portanto, DECRETAR-LHE a revelia, na 

forma do art. 344 do Código de Processo Civil, sem, contudo, aplicar-lhe 

seus efeitos, considerando a pluralidade de réus e a apresentação de 

contestação por parte destes, bem como, por se tratar de direito 

indisponível, nos termos do inciso I e II, do art. 345, do mesmo Codex, 

verbis: “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: 

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; (...)” Aliado a isso, soma-se o fato que 

a ausência de contestação do município não implica em presunção de 

veracidade das alegações narradas pelo autor na peça de ingresso. A 

propósito: “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE JULIO DE CASTILHOS. 

AVC. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA À 

FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. 1. Primeiramente, analiso a 

alegação de revelia da parte ré. É sabido que a ausência de contestação 

por parte do Município não importa em presunção de veracidade das 

alegações iniciais. Assim, rejeito tal preliminar. 2. No caso dos autos, a 

parte autora pretende seja reconhecida a enfermidade que lhe acometeu 

como acidente de trabalho, julgada improcedente na origem. 3. De fato o 

autor sofreu AVC no recinto de trabalho, ocorre que não restou 

comprovado que decorreu de suas funções. Não restou comprovado o 

nexo de causalidade entre a doença e a função exercida pelo autor. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007356926, Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 

28/06/2018).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007356926 RS, Relator: Volnei 

dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 28/06/2018, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018) 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA 

PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se 

aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia - presunção de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor - pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1288560 

MT 2011/0252049-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de 

Julgamento: 19/06/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/08/2012) 03. Pontos controvertidos. Os pontos controvertidos da 

presente lide cingem-se basicamente à comprovação de que o imóvel lote 

6, da quadra 68, de propriedade dos requeridos Edson Rodrigo Letreille e 

Marcela Menezes Letreille e a respectiva edificação estejam sobre o lote 

4, também da quadra 68, supostamente doado pelo autor ao município de 

Ipiranga do Norte-MT. 04. Da prova pericial O art. 370 do Código de 

Processo Civil[1] dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito da 

demanda. É justamente o caso dos autos. A prova técnica pericial se 

revela imprescindível para o fim de dirimir a controvérsia firmada entre as 

partes, qual seja, se de fato o lote 6 dos requeridos Edson Rodrigo 

Letreille e Marcela Menezes Letreille encontra-se sobre o lote 4, o qual 

aduz o requerente ter doado ao município de Ipiranga do Norte sob a 

condição de construção de rua. Nessa toada, NOMEIO como Perito oficial 

deste juízo o Sr. Amadeu Rampazzo Junior, Engenheiro Agrimensor, 

podendo ser localizado na Avenida Das Figueiras, n° 1.765, Edifício 

D`Luca, Setor Comercial, Sinop-MT, telefones (66) 3532-2738 ou 

9995-6041, e-mail: amadeu_sinop@hotmail.com, independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de preclusão 

(artigo 465, § 1º, I e II do CPC). Esgotado o prazo para a apresentação dos 

quesitos, intime-se o perito nomeado por correspondência, telefone ou 

qualquer outro meio legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

proposta de honorários. Conjuntamente com a intimação do expert, 

encaminhe-se cópia da petição inicial, contestação e dos documentos que 

as acompanham, bem como dos quesitos acostados pelas partes. Com o 

recebimento da proposta dos honorários, intime-se o autor para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. 

Ultrapassado o prazo, intime-se o requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, deposite em juízo integralmente os honorários periciais. Com 

o depósito dos honorários periciais, intime-se o expert para que indique a 

conta bancária para a transferência de 50% da verba honorária, dando 

imediato início os trabalhos, sendo que o restante será pago ao perito 

após o término dos trabalhos. Fixo o prazo máximo para a entrega do 

laudo pericial de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Entregue 

o Laudo Pericial, intimem-se as partes para que entrem em contato com os 

assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão (artigo 433, 

parágrafo único, do CPC). As partes ficam responsáveis em informar aos 

seus assistentes técnicos a data do início dos trabalhos periciais, bem 

como o dia da entrega do laudo e de suas manifestações. Juntados aos 

autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, as partes 

deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes. 05. Da liminar. Em 

manifestação (id. 25695484), os dois últimos requeridos postularam a 

revogação dos efeitos da liminar, sustentando, em suma, a existência de 

prejuízos materiais em razão da paralisação das obras, assim como a 

ausência de veracidade dos fatos narrados pelo requerente mediante a 

comprovada regularidade do imóvel. A pretensão merece acolhimento. O 

art. 300 do CPC preconiza que para a concessão ou manutenção dos 

efeitos da tutela antecipada há que se estar presentes tanto a 

verossimilhança das alegações do autor evidenciada na probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a 

medida seja concedida tão somente ao final da demanda[2]. Noutra banda, 

o Estatuto Processual, nos temos do caput, do art. 296, igualmente 

permite, a qualquer tempo, a modificação ou revogação da tutela, verbis: 

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do 

processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.” 

Acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - 

ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCESSÃO LIMINAR 

REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. 1. 

Consoante previsão legal expressa no art. 296 do CPC/2015, é dado ao 

julgador rever a concessão liminar em tutela de urgência a qualquer tempo, 

inclusive de ofício, desde que bastante motivado o ato decisório. 2. Sem 

que ouvida a parte acerca dos argumentos desenvolvidos pelo Ministério 
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Público e tomados como fundamento para a revogação da medida liminar, 

resta caracterizada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, conduzindo à nulidade 

do ato decisório.” (TJ-MG - AI: 10191190004843001 MG, Relator: Oliveira 

Firmo, Data de Julgamento: 07/07/0019, Data de Publicação: 11/07/2019) In 

casu, a presença de novos elementos, especialmente dos documentos 

coligidos ao feito, impõem a revogação da tutela anteriormente concedida, 

pois, afastam indubitavelmente a verossimilhança das alegações do 

requerente e o perigo de dano. Nesse sentido, além da comprovada 

propriedade do imóvel lote 6, quadra 68, pelos requeridos, conforme 

matrícula junto ao CRI de Sorriso-MT, os demais documentos revelam que, 

aparentemente, a área total do imóvel lote 1 de 1.357m², também da quadra 

68, decorre da união de outros dois imóveis, lotes 2 e 3, todos com 

matriculas individuais (n°s 37.646, 37.647 e 37.648). Ademais, além da 

individualidade das matrículas, os imóveis (lotes 1, 2, 3 e 4) detêm áreas 

de diferentes tamanhos, sendo o lote 1 de 460,36m², lote 2 de 452,37m² e 

lote 3 de 452,32m², consoante ofício e mapa descritivo do loteamento 

enviado pelo município de Ipiranga do Norte à Promotoria de Justiça de 

Sorriso-MT (id. 25695799). De outro lado, o perigo de dano também não se 

evidencia nos autos, pois, ao contrário do aduzido pelo requerente, na 

hipótese de eventual procedência do pedido e, de consequência, a 

necessidade de demolição da área construída ou qualquer outra medida 

para o fim de assegurar o imóvel ao município donatário, o potencial risco 

de dano (prejuízo) desponta exatamente em desfavor dos requeridos e 

não do requerente. Assim, as provas coligidas aos autos esvaziam 

totalmente a verossimilhança das alegações narradas na peça de 

ingresso e o risco de perigo de dano ao autor. Com efeito, ausentes os 

requisitos necessários para a concessão e/ou manutenção dos efeitos da 

tutela antecipada anteriormente concedida (id. 16258360), a revogação da 

liminar é medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, REVOGO a 

liminar id. 16258360. 06. Disposições Ausentes demais pontos ou 

questões processuais pendentes de exame, DECLARO O FEITO 

SANEADO. Intime-se o requerente por meio de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos a matrícula atualizada do imóvel 

lote 4, da quadra 68, bem como os documentos comprobatórios da 

“alegada” doação do bem ao Município de Ipiranga do Norte. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 05 de fevereiro de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 370. Caberá ao 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito. (...) [2]Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003701-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003701-19.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JORDANA BOLDORI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS 

ETC, Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios 

ajuizado por Jordana Boldori em desfavor do Estado de Mato Grosso. 

Intimado, o executando manifestou concordância com os cálculos 

apresentados (ref. 24112449). É o relato, Decido. De início, REVOGO a 

decisão de ref. 25475428, uma vez que esta foi lançada equivocadamente 

nestes autos. Outrossim, verifico que o executado concordou com os 

cálculos apresentados à ref. 21980634, portanto, diante de tais 

considerações, cabe a este Juízo apenas homologar cálculos elaborados 

pela exequente à ref. 21980634. Posto isso, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados à ref. 

21980634, com a anuência do executado. Expeça-se a guia requisitando o 

pagamento devido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Após, 

remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, até a 

informação do pagamento do valor geral. Com disponibilização dos 

créditos, intime-se a exequente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sorriso-MT, 

29 de outubro de 2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LEAL DE SOUZA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO(A))

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DIAS DE LIMA (REQUERIDO)

F. INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000719-61.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:VALDINEIA LEAL 

DE SOUZA PIRES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNYE 

CRHISTINE LEIMANN, EDSON LEIMANN POLO PASSIVO: F. INVEST 

SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

10/06/2020 Hora: 18:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO(A))

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000720-46.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLAUDINO 

FALCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNYE CRHISTINE LEIMANN, 

EDSON LEIMANN POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000733-45.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARLI 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000734-30.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARLI 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004119-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR BRASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO KASSNER OAB - MT0018921A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Processo: 1004119-20.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 16:20 .

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007443-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1007443-18.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao artigo 920, inciso I do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte interessada (advogado) dos embargos à execução opostos 

no ID. 28497478, para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000937-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINIL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1000937-60.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 27/05/2020 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007816-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT25689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007816-49.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 09:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LEAL DE SOUZA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO(A))

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DIAS DE LIMA (REQUERIDO)

F. INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000719-61.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 18:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1002614-91.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID n. 28906822 para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 10 

de fevereiro de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000759-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ ANTONIO DE CARVALHO (REU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000759-14.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias e informar novo endereço para citação da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ADRIANE DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo: 1000565-43.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 14:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001280-22.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 10 

de fevereiro de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003038-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI ROTAVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003038-70.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 17:30 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006587-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA LUSTOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDEPENDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo: 1006587-54.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 17:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BNSA SERVICOS DE ESTETICA EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000744-74.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:NADIMA THAYS 

DIAS DE MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIMA THAYS 

DIAS DE MENDONCA POLO PASSIVO: BNSA SERVICOS DE ESTETICA 

EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA CRISTINA SIKORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000693-63.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CHEILA CRISTINA SIKORA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito liminar já for analisado no Num. 28950338. Sendo 

assim, cumpra-se referida decisão. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002611-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GONCALVES FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002611-39.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JUCELIA GONCALVES FERRO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos etc. Face a justificativa, devidamente 

comprovada, apresentada pela requerente na petição retro, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000626-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE BERTE (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000626-35.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROFERTIL AGROPECUÁRIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000746-44.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARINA 

OLIVEIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZANA 

SIQUEIRA LEAO POLO PASSIVO: AGROFERTIL AGROPECUÁRIA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004104-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004104-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO DA COSTA 

GONCALVES REQUERIDO: JOSE ROBERTO VIEIRA Vistos etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março 2020, às 

14h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000608-77.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 16:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000608-77.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 16:10 .

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE APARECIDA FURLAN DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1000735-15.2020.8.11.0040 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE APARECIDA 

FURLAN DE ANDRADE Endereço: MIXIGAN, 956, PORTAL KAIABI, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Av. Natalino João Brescansin, 255, 

Centro Sul, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a EFETUAR A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO para, querendo, responder 

a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, assim como a sua PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

27/05/2020 Hora: 18:30 MEDIDA LIMINAR: DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SORRISO, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANI ELIS GRAMKOW (REQUERENTE)

NALITA HILLMANN GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010614-63.2016.8.11.0040 Exequente: NALITA HILLMANN GRAMKOW e 

outros Executado: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos 

etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010089-18.2015.8.11.0040 Exequente: COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP Executado: ELIANA ROSA DA 

SILVA 85442682934 Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 
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COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Consoante já asseverado na decisão retro, acaso 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE, cabendo ao exequente as providências para inclusão do 

nome da reclamada nos órgãos de proteção ao crédito/protesto. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004075-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARROTEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COQUEIROS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004075-69.2017.8.11.0040 Exequente: EDSON ARROTEIA Executado: 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COQUEIROS LTDA - EPP Vistos etc. Estando 

a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, 

registrando-se, contudo, que não foi perfectibilizada penhora em face do 

veículo KAI 2045, em virtude da existência de comunicação de venda 

(extrato anexo). Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e 

INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja 

requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; 

de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000382-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000382-77.2017.8.11.0040 Exequente: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Executado: CAROLINE PONTES DA SILVA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto de penhora, 

INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 174 de 673



porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001846-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001846-68.2019.8.11.0040 Exequente: SUELI TEIXEIRA Executado: TRES 

COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos etc. Registro que, nos termos 

do Enunciado 97, do FONAJE, não cabem honorários advocatícios na fase 

de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. No mais, estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000718-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE BRAZIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAVARES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: VILMA DE BRAZIL 

Executado: RODRIGO TAVARES RIBEIRO Número do Processo: 

1000718-76.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010317-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR GALLINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR VEDANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA BOSCHI OAB - PR25603 (ADVOGADO(A))

MARLON ANTONIO MORAES OAB - PR75028 (ADVOGADO(A))

MARIANE MENDES BONISSONI OAB - PR86316 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010317-27.2014.8.11.0040 Exequente: RUDIMAR GALLINA Executado: 

VOLMAR VEDANA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, no 

qual, em atendimento ao requerimento do exequente, foi perfectibilizado 

BACENJUD em 06/08/2019. Ocorre que sobreveio manifestação de 

impenhorabilidade dos valores constritos via BACENJUD, sob a alegação 

de que se tratam de valores depositados em conta poupança (Num. 

25067015). É o sucinto relatório. Decido. Analisando detidamente os 

documentos apresentados pelo executado, verifica-se ser de rigor o 

acolhimento da impenhorabilidade arguida. Isso porque, o valor bloqueado 

junto à Caixa Econômica Federal encontrava-se depositado em conta 

poupança, consoante cópia do extrato bancário de conta poupança de 

Num. 25067294, razão pela qual, nos termos do artigo 833, X, do NCPC, 

são absolutamente impenhoráveis. Posto isso, ACOLHO a 

impenhorabilidade alegada, procedendo, neste ato, a liberação do 

montante na conta do executado (extrato anexo). No mais, estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / 

Juizado Especial Cível de Sorriso (Projudi) Alvará Eletrônico n° 585158-0 / 

2020 Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80103172720148110040 / 2014 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Número Único 

80103172720148110040 Requerente: RUDIMAR GALLINA Requerido: 

VOLMAR VEDANA Beneficiário: VOLMAR VEDANA Conta Judicial 

4900110055818 Valor: R$ 3.673,46 (três mil e seiscentos e setenta e três 

reais e quarenta e seis centavos) Autorizado: VOLMAR VEDANA 

CPF/CNPJ: 58840982949 Data de Emissão: 06/02/2020 Titular Conta 

VOLMAR VEDANA CPF/CNPJ Titular Conta 58840982949 Banco Agência 

Conta 104 - Caixa Econômica Federal 2756 04560 Forma Liberação D.O.C. 

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LEAL DE SOUZA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO(A))

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DIAS DE LIMA (REQUERIDO)

F. INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000719-61.2020.8.11.0040 Reclamante: VALDINEIA LEAL DE SOUZA 

PIRES DA SILVA Reclamado: F. INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e 

outros Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico 

que se sustenta em alegação de inexistência de débito, visto que todos os 

débitos que teria com a reclamada estariam quitados, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RECKZIEGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NAEGELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000171-07.2018.8.11.0040 Exequente: LEOMAR RECKZIEGEL Executado: 

ALESSANDRO NAEGELER Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 
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DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001853-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMUNDO VINDELINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCA DAS CHAGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001853-94.2018.8.11.0040 Exequente: IRMUNDO VINDELINO Executado: 

JOSE FRANCA DAS CHAGAS Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO(A))

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000720-46.2020.8.11.0040 Reclamante: CLAUDINO FALCAO Reclamado: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. No que tange à medida 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de contratação do crédito consignado, buscando o 

reclamante a imediata suspensão dos descontos no benefício que recebe 
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do INSS. Pois bem, nesta fase de cognição sumária, não é possível a 

verificação do fumus boni iuris para o deferimento liminar da tutela de 

urgência requerida, visto que imprescindível a oitiva do reclamado para 

apresentar (ou não) o contrato entabulado entre as partes. Ademais, o 

periculum in mora também não se mostra presente, visto que o valor da 

parcela é diminuto (R$ 46,99), bem como que, acaso reconhecida qualquer 

ilicitude, o montante será restituído devidamente corrigido e com juros 

legais, tratando-se o reclamado de instituição financeira de porte 

considerável com solidez para cumprir tal obrigação. Nesse contexto 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010568-79.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO SERPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN REGINA TUMELERO PELEGRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010568-79.2013.8.11.0040 Exequente: CARMO SERPA Executado: 

KARIN REGINA TUMELERO PELEGRINI Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, cumpra-se a 

decisão de Num. 21325982, no endereço indicado na petição retro, 

fazendo constar, ainda, que restando a penhora sobre os rendimentos da 

executada infrutífera, deverá ser procedida com a penhora e avaliação de 

tantos bens bastarem para a garantia da execução no endereço 

residencial da executada, nos termos do art. 833, II, do NCPC. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004405-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA TIRELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004405-95.2019.8.11.0040 Exequente: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Executado: LUCIMARA TIRELLI Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007170-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALINE BENTA DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1007170-39.2019.8.11.0040 Exequente: MARIJANE FONTES DA SILVA 

Executado: ALINE BENTA DE MELO Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002041-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMAR LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002041-24.2017.8.11.0040 Reclamante: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP Reclamado: ZILMAR LOPES DA SILVA Vistos etc. Indefiro o 

pedido de Num. 22349738, eis que cabe à exequente diligenciar junto aos 

parentes do executado/cartório local para levantar os dados referentes ao 

suposto óbito deste. Concedo o prazo improrrogável de quinze dias para 

que a exequente proceda à habilitação dos herdeiros, sob pena de 

extinção, visto que já decorrido o prazo legal para tanto (30 dias). Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003848-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO BORTOLASSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003848-79.2017.8.11.0040 Exequente: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP Executado: RAFAEL AUGUSTO BORTOLASSI Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Considerando que a tentativa de penhora via BACENJUD logrou êxito na 

penhora de ativo não precificado, cujo valor será informado via ofício, no 

prazo de 30 dias, aguarde-se a respectiva resposta, adotando-se as 

providências a seguir, acaso o resultado seja positivo. Efetivado bloqueio 

com sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 
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CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010765-97.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA KANIGOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010765-97.2014.8.11.0040 Exequente: LARISSA INA GRAMKOW 

Executado: ELIANA APARECIDA KANIGOSKI Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004528-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004528-93.2019.8.11.0040 Reclamante: FRANCISCA DOS SANTOS LIMA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que em consulta ao 

Sistema Renajud não foram constatados veículos em nome da parte 

reclamante, defiro o pedido de justiça gratuita. Sendo assim, remetam-se 

os autos à instância superior, nos termos determinados no Num. 

28741207. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001209-54.2018.8.11.0040 Exequente: MARIA SANTA DA SILVA 

Executado: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001060-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE LEMUNIG STASCZAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001060-92.2017.8.11.0040 Exequente: EDITE LEMUNIG STASCZAK 

Executado: LEONARDO ZANELLA BONETTI Vistos etc. Estando a 
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execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007155-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DELLA JUSTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DALAVERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1007155-70.2019.8.11.0040 Exequente: VERA LUCIA DELLA JUSTINA 

Executado: LUCIMAR DALAVERA Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006905-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1006905-37.2019.8.11.0040 Exequente: MARIJANE FONTES DA SILVA 

Executado: MARIA ANGELICA BARRETO DA SILVA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 
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TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007317-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEJANE DOS SANTOS MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1007317-65.2019.8.11.0040 Exequente: MARIJANE FONTES DA SILVA 

Executado: VALDEJANE DOS SANTOS MENDES Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005083-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELISEU DE SOUZA SILVA (TESTEMUNHA)

ANDREIA CARVALHO SOUZA (TESTEMUNHA)

SUELI RIBEIRO DOS SANTOS SAVARIS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005083-81.2017.8.11.0040 Exequente: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER 

Executado: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIAR LTDA Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 
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BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora online, 

intime-se o exequente para que manifeste sobre quais os veículos 

constantes a seguir pretende sejam penhorados para satisfação do 

crédito. Após, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito Lista de Veículos - Total: 15 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações GDH2376 SP RENAULT/M NIKS AMBULANCI 2018 2019 

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENT Sim ui-button ui-button 

FQA2578 SP RENAULT/M NIKS AMBULANCI 2018 2019 QUALYCARE 

SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENT Sim ui-button ui-button GHL9659 SP 

RENAULT/M NIKS AMBULANCI 2018 2019 QUALYCARE SERVICOS DE 

SAUDE E ATENDIMENT Sim ui-button ui-button QCP4942 MT 

RENAULT/MASTER MARIMAR A 2018 2019 QUALYCARE SERVICO DE 

SAUDE E A ATENDIMEN Sim ui-button ui-button QCP4922 MT 

RENAULT/MASTER MARIMAR A 2018 2019 QUALYCARE SERV.DE SAUDE 

E A ATENDIMENTO Sim ui-button ui-button QCP4912 MT RENAULT/MASTER 

MARIMAR A 2018 2019 QUALYCARE SERV.DE SAUDE E A ATENDIMENTO 

Sim ui-button ui-button QCP4932 MT RENAULT/MASTER MARIMAR A 2018 

2019 QUALYCARE SERV.DE SAUDE E A ATENDIMENTO Sim ui-button 

ui-button QBD7845 MT RENAULT/M NIKS AMBULANCI 2014 2015 

QUALYCARE SERVICO DE SAUDE E A ATENDIMEN Sim ui-button ui-button 

QBD7835 MT FIAT/D NIKS AMBULANCIA 2013 2014 QUALYCARE 

SERVICO DE SAUDE E A ATENDIMEN Sim ui-button ui-button QBD7825 MT 

FIAT/D NIKS AMBULANCIA 2013 2014 QUALYCARE SERVICO DE SAUDE 

E A ATENDIMEN Sim ui-button ui-button OBF8194 MT I/RENAULT CLIO AUT 

10H3P 2013 2014 QUALYCARE SERVICO DE SAUDE E A ATENDIMEN Sim 

ui-button ui-button OBC1331 MT RENAULT/MASTER ALTECHAMB 2012 

2013 QUALYCARE SERVICO DE SAUDE E A ATENDIMEN Sim ui-button 

ui-button OBL4668 MT I/RENAULT KANGOO ALL AMB 2012 2013 SANTA 

ROSA SERV. DE S. E ATEND D. LTDA Sim ui-button ui-button OBL4649 MT 

I/RENAULT KANGOO ALL AMB 2012 2013 SANTA ROSA SERV. DE S. E 

ATEND D. LTDA Sim ui-button ui-button OAY6012 MT RENAULT/MASTER 

ALTECHAMB 2011 2012 SANTA ROSA SERV. DE S. E ATEND D. LTDA Sim 

ui-button ui-button pp1pp

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004777-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROSEGHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR ANTONIO SALTON (EXECUTADO)

LUIZA SALTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004777-78.2018.8.11.0040 Exequente: ROGERIO ROSEGHINI Executado: 

ALDIR ANTONIO SALTON e outros Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1007279-53.2019.8.11.0040 Exequente: MARIJANE FONTES DA SILVA 

Executado: NATALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1003516-44.2019.8.11.0040 Exequente: LARISSA INA GRAMKOW 

Executado: IVALDETE COUTINHO DE OLIVEIRA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito
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1006045-70.2018.8.11.0040 Exequente: DANILO MILITAO DE FREITAS 

Executado: EDVALDO DE SOUZA e outros Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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1000155-53.2018.8.11.0040 Exequente:  CILAINE APARECIDA 

SEMPREBOM Executado: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1007819-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007819-04.2019.8.11.0040 Exequente: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Executado: BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto de penhora, 

INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALESSANDRO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000305-05.2016.8.11.0040 Exequente: JANAINE CRISTINA DA SILVA 

Executado: MATHEUS ALESSANDRO PRADO Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006669-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006669-22.2018.8.11.0040 Exequente: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA Executado: JANAINA DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 
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juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010266-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE FATIMA CONSTACIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010266-16.2014.8.11.0040 Exequente: LARISSA INA GRAMKOW 

Executado: ALINE DE FATIMA CONSTACIO DA SILVA Vistos etc. Estando 

a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002229-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUISA DUARTE DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002229-80.2018.8.11.0040 Exequente: SCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA. Executado: MARIA LUISA DUARTE DE 

SOUSA Vistos etc. PROCEDO, NESTE ATO, COM O LEVANTAMENTO DOS 

VALORES PENHORADOS NOS AUTOS AO EXEQUENTE. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 
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legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de 

Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO 

Alvará Eletrônico n° 585092-4 / 2020 Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2020 

Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1002229-80.2018.811.0040 

Requerente: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A Advogado: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A Requerido: MARIA LUISA DUARTE DE SOUSA Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS Beneficiário: SOROCRED - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Conta Judicial 2700110085272 

Valor: R$ 1.011,22 (um mil e onze reais e vinte e dois centavos) 

Autorizado: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A CPF/CNPJ: 04.814.563/0001-74 Data de Emissão: 06/02/2020 Titular 

Conta SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

CPF/CNPJ Titular Conta 04.814.563/0001-74 Banco Agência Conta 341 - 

Itaú Unibanco S.A. 0076 420025 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação 

Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é 

somente informativo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006324-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A F F DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006324-56.2018.8.11.0040 Exequente: MARIA DE JESUS VIEIRA 

Executado: A F F DA SILVA - ME Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010984-47.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANE SPECK CLEVESTON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GUIMARAES VIEIRA ALVES OAB - SP0273584A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010984-47.2013.8.11.0040 Exequente: ILIANE SPECK CLEVESTON 

Executado: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA e outros Vistos 

etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, expeça-se mandado de PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC), nos termos 

requeridos na petição retro. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007389-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISLANE DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1007389-52.2019.8.11.0040 Exequente: MARIJANE FONTES DA SILVA 

Executado: THAISLANE DE JESUS SOUZA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005271-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA VIEIRA DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005271-40.2018.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: JOSELIA VIEIRA DA ROSA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006633-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA KOCH KIENEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1006633-43.2019.8.11.0040 Exequente: TEREZINHA KOCH KIENEN 

Executado: IDEMAR DOS SANTOS Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 189 de 673



termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011121-92.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE LUCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8011121-92.2014.8.11.0040 Exequente: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Executado: MARILENE LUCIA DA SILVA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004981-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA BIONDO DE SOUZA OAB - MT26003/O (ADVOGADO(A))

JESSICA TAISA BERVANGER OAB - MT26479/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004981-88.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA EXECUTADO: WEMERSON DIAS DOS SANTOS Vistos etc. 

Compulsando os autos verifica-se que o executado não foi localizado para 

citação até o momento. Ademais, tentado o arresto via Bacenjud, o mesmo 

restou infrutífero. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 
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c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005710-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULMA BRITES (EXECUTADO)

KAMILA BRITES DASSOW (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1005710-17.2019.8.11.0040 Exequente: EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI 

BORTOLO Executado: SULMA BRITES e outros Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001923-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CELIJANE ALVES MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1001923-48.2017.8.11.0040 Exequente: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP Executado: FLAVIA CELIJANE ALVES MOURA Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 
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efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002908-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1002908-80.2018.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: CELSO PIVOTTI JUNIOR Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003972-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003972-62.2017.8.11.0040 Exequente: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP Executado: RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 
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ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-27.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010263-27.2015.8.11.0040 Exequente: ALAN JHON AUTO CENTER LTDA 

- ME Executado: VALDIR JOSE PACHECO Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004583-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004583-44.2019.8.11.0040 Exequente: GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI 

Executado: TATIANA MOREIRA DA SILVA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 
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constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005386-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1005386-95.2017.8.11.0040 

KESIA PEREIRA DE SOUSA UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência 

dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 586032-6 / 2020 Segunda-feira, 10 de 

Fevereiro de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 

0 / 2017 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1005386-95.2017.811.0040 Requerente: KESIA PEREIRA DE SOUSA 

Advogado: JORGE YASSUDA Requerido: FAIS Advogado: ALEX SANDRO 

SARMENTO FERREIRA Beneficiário: JORGE YASSUDA Conta Judicial 

3200118053569 Valor: R$ 8.418,75 (oito mil e quatrocentos e dezoito reais 

e setenta e cinco centavos) Autorizado: JORGE YASSUDA CPF/CNPJ: 

267.089.428-36 Data de Emissão: 10/02/2020 Titular Conta JORGE 

YASSUDA CPF/CNPJ Titular Conta 267.089.428-36 Banco Agência Conta 

001 - Banco do Brasil S.A. 14923 223328 Forma Liberação Crédito no BB 

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001852-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDREI PICCIN (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001852-12.2018.8.11.0040 Reclamante: LUIZ ANDREI PICCIN Reclamado: 

THAISA GABRIELA DA CRUZ ROTH Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação de omissão, 

pois não analisou o pedido de condenação do exequente/embargado ao 

equivalente do valor cobrado à maior, bem como da não concessão da 

justiça gratuita ao exequente/embargado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, 

constata-se pela sentença proferida nos autos no Num. 26067000 que 

não houve manifestação quanto ao pedido de condenação do 

exequente/embargado ao valor cobrado à maior, relativo a multa de 2%, 

bem como quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado 

pelo exequente/embargado. Sendo assim, passo a analisa-los. No que 

toca ao pedido de condenação do exequente/embargado ao valor cobrado 

à maior, relativo a multa de 2% declarada inexigível na sentença proferida, 

fato é que o STJ já pacificou o entendimento de ser imprescindível a 

demonstração de má-fé do credor para aplicação da sanção civil prevista 

no art. 940, do CC, o que não ficou demonstrada nos autos, pois “embora 

o credor tenha agido com descuido ao apresentar os cálculos para a 

execução, não se verifica a demonstração cabal de dolo ou má-fé na sua 

elaboração” (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 316.870/SC, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), J. 

03/05/2018, DJe 08/05/2018) . No que toca ao pedido de justiça gratuita 

formulado pelo exequente/embargado, consoante pesquisa realizada junto 

ao RENAJUD, ficou constatada a existência de veículos registrados em 

nome do exequente/embargado, situação que não se compatibiliza com as 

regras do benefício da assistência judiciária, razão pela qual indefiro a 

AJG postulada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO, tão somente, para afastar a 

condenação do embargado/exequente ao pagamento da multa civil 

prevista no art. 940, do CC, bem como indeferir o pedido de justiça gratuita 

formulado pelo mesmo na inicial. PASSA A PRESENTE DECISÃO FAZER 

PARTE DA SENTENÇA DE NUM. 26067000. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito Lista de Veículos - Total: 4 Placa Placa 

Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações OBQ7644 MT HONDA/CIVIC EXR 2013 2014 

LUIZ ANDREI PICCIN Não ui-button ui-button NPP4412 MT HONDA/CG 125 

FAN ES 2011 2011 LUIZ ANDREI PICCIN Não ui-button ui-button MIO3099 

MT I/SSANGYONG ACTYON 4X4 2010 2010 LUIZ ANDREI PICCIN Sim 

ui-button ui-button JZU0505 MT I/TOYOTA HILUX SW4 D 1998 1999 LUIZ 

ANDREI PICCIN Não ui-button ui-button pp1pp

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290102 Nr: 17122-48.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES, L. R. DE 

MELLO & CIA LTDA, PAULO EDUARDO SANCHES ROSA RODRIGUES DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

- OAB:21482/O, Beatrys Castanheira - OAB:22874/O, ÍTALO JORGE 

SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos estampados na exordial.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. No mais, ainda que improcedente o pedido da parte autora, não há 

como dizer que litigou de má-fé, tendo em vista que somente postulou por 

direito que entendia ser correto, razão porque INDEFIRO o pleito de 

litigância de má-fé.Por fim, considerando que não se depara com os 
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documentos solicitados na decisão de fls. 159/162, diante da inércia da 

demandada Valdirene Ana Custodio Soares, INDEFIRO a gratuidade da 

justiça requerida. DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Por fim, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329497 Nr: 25872-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVITTA SHOP DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS EM GERAL AS, L S DEDETIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA TAYANE PADILHA - 

OAB:26688, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Porém, DETERMINO 

sejam adotadas as providências para a transferência do valor bloqueado 

para a conta única a fim de que receba a devida atualização. No mais, a 

manifestação de desinteresse na realização da audiência de conciliação 

(fl. 16), por si só e ordinariamente, não implica no cancelamento da 

solenidade, pois depende, ainda, da manifestação de vontade da parte 

demandada, na forma do artigo 334, § 4º, inciso I, do Código de Processo 

Civil.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica 

ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o 

prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura 

das partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13802 Nr: 2750-27.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO RANGEL 

MORATELLI - OAB:6959/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Certifico que foi juntada às fls. 325/326 a resposta de ofício da JUCEMAT 

com a penhora das cotas pertencentes ao executado. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 320, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135792 Nr: 5994-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MALAQUIAS DE SOUSA, MANOEL 

MALAQUIAS DA SILVA JUNIOR, CELSO MACHADO DE VASCONCELOS, 

ELIZABETE ROSA DA LUZ VASCONCELOS, CLARINDA DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - 

OAB:23339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

368-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca da informação apresentada pelo Contador Judicial à 

fl. 370, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a 

parte exequente deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162770 Nr: 14422-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JOÃO PEDRO 

DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506, PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:17.772/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

ENCAMINHEM-SE novamente os autos à contadoria judicial para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste sobre a impugnação e cálculo de fls. 

278/315-verso, com a devida fundamentação, oportunidade em que 

deverá indicar expressamente onde reside a diferença entre o seu cálculo 

e o cálculo do Banco exequente, de forma pormenorizada, atualizando o 

aludido valor devido até os dias atuais.

No mais, o cálculo deverá, ainda, abranger os valores devidos a título de 

custas processuais e honorários advocatícios, se houver.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo judicial.

Por fim, CONCLUSOS para análise do pleito de fl. 179.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164936 Nr: 3232-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.Da decisão prolatada às fls. 520/222, em seu item “XI”, constou 

expressamente que(...)”Logo, é de ser observada a determinação ali 

contida. Ou seja: incumbe à parte exequente cumprir as disposições da 

forma como constou do aludido ato judicial.Veja-se que a parte exequente 

poderia ter se valido do recurso próprio para atacar a decisão vergastada, 

porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está indene à alteração, mormente 

pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do 

CPC.Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

comentando o aludido artigo 507 do CPC, lecionam que:“Preclusão pro 

iudicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, 

relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina faz referência a 

esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato (Nery, 

Recursos, n. 2.4.4.3. p. 106). Quanto as questões de ordem pública, como 

não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) decidi-las e redecidi-las 

a qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a 

requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. CPC 505.” (in 

Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Revista dos 

Tribunais, p. 1.241)Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

30 dias, comprovar o cumprimento do disposto no item “XI” de fl. 

521-verso, bem como da baixa dos gravames que recaem sobre a 

matrícula do imóvel em questão, uma vez que, como se extrai da 

manifestação de fls. 562/562-verso, já estaria providenciando tais 

baixas.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 169165 Nr: 10023-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA VALENTINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$110,19, devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203994 Nr: 17935-80.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE RIBEIRO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$110,19, devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 5057-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 161, e diante da 

certidão retro, remeto os autos ao setor de matéria para imprensa, a fim de 

intimar o advogado da parte autora para manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, para o prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307889 Nr: 1001596-86.2018.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHL - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISSERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO 

MAGALHÃES BATISTA - OAB:18.885, JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:10244-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 53 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que "Mudou-se" (fl. 97), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito, observando-se que consta carta precatória à fl. 67 para 

distribuição na comarca de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313042 Nr: 13066-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA, CAIO QUEIROZ 

VIGANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão formulada na exordial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, razão por que 

DECLARO rescindido o contrato de locação existente entre as 

partes.Como dito alhures, houve perda do objeto quanto ao pedido de 

despejo, haja vista que se depara com desocupação voluntária.CONDENO 

a parte demandada ao pagamento de 7.174,86 (referente aos alugueres 

em atraso – março de 2018 a maio de 2019 – fl. 26), bem como os alugueis 

vencidos e não pagos no curso da demanda, até a data da efetiva 

desocupação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma 

do artigo 406 do Código Civil, além de correção monetária pelo INPC, 

ambos a partir de cada vencimento, sendo certo que a data da 

desocupação será apurada em liquidação de sentença.Por fim, CONDENO 

a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314937 Nr: 14647-85.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JORGE NETO, JUDITE ALVES DA 

SILVA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de citação de fl. 34 foi devolvida pelo Correio por 

três vezes com informação de que "Ausente" (fls. 35, 37 e 39), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277055 Nr: 6632-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$110,19, devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 
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comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284576 Nr: 12740-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRENHAGO & CIA LTDA, MT L E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASSEMIRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 (...) Logo, a prova pericial terá o condão de, uma vez por todas, 

solucionar a questão. Bem por isso, DETERMINO a realização da perícia, 

razão pela qual NOMEIO a empresa Real Brasil Consultoria e Perícias 

LTDA., podendo ser localizada na Rua Rubens de Mendonça, n. 1856, 

Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone (65) 

3052-7636, e-mail contato@realbrasil.com.br, para a realização da aludida 

perícia. Para balizar a atividade do perito, vale dizer que “a conta deve ser 

apresentada com colunas distintas para créditos e débitos, com a 

descrição discriminada de cada uma das parcelas da conta e da data do 

recebimento ou do pagamento. Deve, ainda, a conta vir acompanhada dos 

documentos comprobatórios dos créditos e débitos. A forma contábil (ou 

mercantil, como prefere o texto da lei) é uma exigência lógica, destinada a 

permitir a mais fácil análise do acerto da conta, tanto pela parte contrária 

como pelo magistrado”. (in Lições de Direito Processual Civil, Alexandre 

Freitas Câmara, vol. III, Lúmen Júris, Rio de Janeiro: 2000, p. 369/370) 

INTIME-SE o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o valor 

dos honorários. Após, INTIMEM-SE as partes para apresentação de 

quesitos e assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo 

que, se concordes, as partes deverão depositar o valor dos honorários, 

cada qual com 50% do montante proposto, na forma do artigo 95 do CPC. 

Em seguida, caso haja depósito dos honorários, INTIME-SE o perito para 

apresentar o laudo no prazo de 60 dias. No mais, caso necessite de algum 

documento que esteja em poder das partes ou de terceiros e que não 

tenha sido apresentado espontaneamente, após solicitação do “expert”, 

bastará apontá-lo nos autos. Passo seguinte, a Secretaria de Vara 

deverá, independentemente de novo despacho, intimar a parte ou o 

terceiro para, no prazo de 10 dias, atender ao quanto solicitado pelo 

perito. Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292512 Nr: 19044-27.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:10055/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos cópia 

legível dos extratos de fls. 139-verso/147-verso, sob pena de a inércia 

ser interpretada em seu desfavor.

 Com a juntada dos documentos, INTIME-SE a parte demandada para 

manifestar no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294054 Nr: 20174-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 Posto isso, RATIFICO a liminar de fls. 60/62-verso, NÃO ACOLHO a 

pretensão da parte autora e JULGO IMPROCEDENTE o pedido estampado 

na exordial.CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por fim, ainda que improcedente o pedido 

da parte autora, não há como dizer que litigou de má-fé, tendo em vista 

que somente postulou por direito que entendia ser correto. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de condenação do autor nas penas de litigância de 

má-fé.No mais, considerando que não se depara com elementos que 

atestem a hipossuficiência da parte demandada, levando em conta que, 

nos autos apensos, instada, deixou de apresentar os documentos 

probatórios solicitados, INDEFIRO a concessão da gratuidade da justiça 

requerida.JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após, uma vez cumprido, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294332 Nr: 20443-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPOMAX SERVIÇOS LTDA – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP, ANTONIO MATIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MAIA DE FREITAS 

SOARES - OAB:208638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272044 Nr: 2742-20.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ANDRE 

LUIZ DA SILVA, LUCINEIA CRISTINA ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$ 110,19, devendo este valor ser depositado 

na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5928 Nr: 186-51.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Borges de Moura, SILVANETE 

MEDEIROS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT, 

DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - OAB:RO/571, ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Certifico que foi interposto recurso de apelação no prazo legal às fls. 

478/482 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte requerida para que apresentem as 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6086 Nr: 74-14.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI TEIXEIRA DE CARVALHO, MARIA 

APARECIDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado R$14,80, devendo este valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324845 Nr: 22452-89.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Jorge Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de citação de fl. 42 foi devolvida pelo Correio por 

três vezes com informação de que "Ausente" (fls. 45, 47 e 49), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327911 Nr: 24721-04.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS SQUILLACE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON EUCLIDES FERNANDES - 

OAB:OAB/SSP 258.692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

138-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de sete dias, 

manifestarem acerca da petição de fls. 191/203.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331920 Nr: 1304-85.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADC, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

III - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

IV - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 332253 Nr: 1547-29.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCA, LDSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Processe-se em Segredo de Justiça.

II - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

III - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330911 Nr: 590-28.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DQDMS, DCHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fl. 52, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes, referente ao divórcio requerido por Douglas Quirino de Morais Silva 

e Daiane Cristina Henker Silva, bem como o acordo referente à partilha de 

bens.

Declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que 

ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: DAIANE 

CISTINA HENKER.

Custas pelas partes, contudo, anotando-se serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, ambos do Código de Processo Civil.
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Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao tabelionato de Registro 

Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Progresso, Comarca de Tangará 

da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação, bem como o 

competente formal de partilha.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328308 Nr: 25004-27.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, verifico que as partes transacionaram acerca dos objetos 

contidos na presente demanda (fls. 28/29-v), sendo forçoso concluir a 

ausência de litígio entre as partes.

Nesse sentido, vejo que o pedido das partes de conversão da ação 

litigiosa de divórcio em ação consensual merece acolhimento (fl. 28).

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial de fl. 35:

I - CONVERTO EM CONSENSUAL a presente ação de divórcio c/c guarda 

compartilhada e alimentos.

 II - HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado entre as partes, referente ao divórcio requerido por 

Fernando Felipe de Oliveira Weissheimer e Keyth Helen Moura, bem como 

o acordo referente à guarda, regulamentação de visitas, pensão 

alimentícia e despesas extraordinárias em favor da menor Rebecca Maria 

Moura Weissheimer.

III - Declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, 

que ora se dissolve.

IV - A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: KEITH 

HELEN MOURA.

IV – Cancelo a audiência designada nestes autos.

VI - JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao tabelionato do 2º ofício 

da Comarca de Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente 

averbação.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 315134 Nr: 169-33.2017.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 24.171, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Irapuã Sampaio Rodrigues em face de Yasmin 

Andreotti Sampaio Rodrigues, devidamente representada por sua avó 

materna Creuza Afonso Viana Andreotti, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora informa que não possui 

interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que o objeto da 

demanda restou alcançado nos autos tombado sob o cód. 257583 (fl. 71).

 Instado a se manifestar o Ministério Público opina pela extinção do feito (fl. 

73).

Desse modo, forçoso concluir desnecessária a tramitação do feito 

conforme requerimento formulado pela parte requerente.

Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

 Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o 

presente feito por falta de interesse processual, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295075 Nr: 21064-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fl. 54, REDESIGNO a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 14/04/2020 às 16h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 43.

 Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161916 Nr: 12889-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHCDA, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca da juntada de fls. 107/109.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311413 Nr: 11854-76.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carlos eduardo campos 

borges - OAB:, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, LISIANE 
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DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ISSO: I – INDEFIRO o pedido dos benefícios da justiça da parte requerida. II 

– MAJORO os alimentos provisórios para o 2,5 (dois vírgula cinco) salários 

mínimos, correspondente a R$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e 

cinco reais) a título de alimentos provisórios, a serem pagos todo dia 10 

(dez) de cada mês pelo requerido, além do pagamento do plano de saúde 

e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, em favor da 

filha menor. III - INDEFIRO o pedido em sede de reconvenção (fls. 105/108) 

. IV - INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo bancário da pessoa física e 

jurídica em face do requerente, uma vez que não restaram preenchidos os 

requisitos previstos no art. 303 do CPC. V - INDEFIRO a tutela de urgência 

incidental de fls. 225/256 quanto ao pagamento de aluguel por parte da 

ex-cônjuge varoa em favor do requerente, bem como a venda do imóvel 

pertencente às partes, pelos fundamentos acima mencionados. VI - Dando 

prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 29/04/2020 às 15h00min. INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450 do Código de 

Processo Civil. Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência. A intimação das testemunhas só será feita 

judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no art. 

455, § 4º, do CPC. VII - INTIME-SE a equipe técnica deste Juízo para que, 

no proceda com a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes e com a criança, a fim de averiguar a necessidade/possibilidade de 

guarda compartilhada dos genitores, bem como fixação de locus de 

residência e período de convivência, devendo o relatório ser juntado em 

data anterior a audiência acima designada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277518 Nr: 7005-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADRIANA RIBEIRO MASSON, MÁRCIA 

CRISTINA RIBEIRO PORTO, MARCELO ANDERSON RIBEIRO, MERCIA 

SILVIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 Vistos...DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 20/05/2020, às 13h30mim.Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem a audiência acima designada, consignando que o não 

comparecimento ou havendo a recusa à depor, ficará sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º, CPC), bem como, para querendo apresentar o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243218 Nr: 11314-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLEY APARECIDO DE OLIVEIRA, GISLANAINE 

APARECIDA DE OLIVEIRA, SINDICLEY APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA GUALDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245750 Nr: 13359-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DE OSTI ALBONETE, IVANICE ALBONETE 

OLIVEIRA, REINALDO ALBONETT, IVANIR ALBONETE RODOLFO, 

MARINES APARECIDA ALBONETTE FELICIO, ERNESTINA ALBONETTE DE 

NOBREGA, LEUVANIR XAVIER OLIVEIRA, LOURDES ALBONETE 

SALVALAGIO, PEDRO SALVALAGIO, MARLENE ALBONETTE DIAS, 

DEUSDELITE VALERIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JESUS NATALINO ALBONETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326402 Nr: 23539-80.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APS, KNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 25174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca da certidão do oficial de justiça 

juntada às fls. 41/42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327750 Nr: 24607-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte requerente na pessoa do seu advogado, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330449 Nr: 118-27.2020.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIL, OPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 
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CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FERNANDO 

OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, intimo a requerido para ter ciência do inteiro teor da decisão 

de fl. 07, abaixo transcrita.

 "Vistos.

Intime-se a Inventariante para apresentar manifestação nestes autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se."

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331891 Nr: 1286-64.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 23, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Jardim Tarumã, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232287 Nr: 21331-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRADE BOCKHORNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fls. 89/89-v, para tanto:

I - PROCEDA-SE com a inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que incluam o 

nome do executado em seus bancos de dados.

II - DETERMINO a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272390 Nr: 2956-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEZZER & VIEZZER MOTA LTDA - ME, 

DANIELLE VIEZZER MOTA, GIULIANO VIEZZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que as partes entabularam acordo às 

fls. 94/96, pugnando pela suspensão da presente ação até o cumprimento 

da respectiva tratativa.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 94/96, celebrada nestes autos, para tanto, SUSPENDO 

o presente feito até o cumprimento integral do referido acordo.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 13323 Nr: 2318-08.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

NELSON CONTI, SIDONIA CONTI

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório da parte exequente acostado às fls. 525/525-v, 

CONCEDO o prazo de 25 (quinze) dias, para juntar aos autos planilha 

atualizada de débito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144411 Nr: 4019-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO 

NAKAMURA SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que, haja vista o Auto de Constatação de fl. 233, em 

cumprimento ao despacho de fl. 234, intimo o exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161867 Nr: 12797-06.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, SAUL 

FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783-OAB/MT, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$55,10, devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173765 Nr: 15531-90.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$110,19, devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5578 Nr: 2047-67.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO SEDENESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado R$44,76, devendo este valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316284 Nr: 15794-49.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, 

VITOR AZARIAS DE AZEVEDO DA SILVA CAMPOS, MATHEUS 

FERNANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a exequente para retirar e instruir a carta precatória 

de fl. 72, no prazo de 5 dias, para, posteriomente, ser distribuída junto ao 

juízo deprecado.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DEOCLIDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000308-70.2020.8.11.0055. 

AUTOR(A): FRANCISCO DEOCLIDES DE SOUZA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO interposto proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O feito foi 

protocolado perante o Juízo Estadual da comarca de Tangará da Serra 

-MT, nos termos do art. 109 §3º da Constituição Federal, porém fora 

instalada UAA da Justiça Federal nesta Comarca no ano de 2015, 

cessando assim a competência delegada deste juízo. Neste sentido, ei por 

bem esclarecer que sempre que houver a criação posterior de Unidade de 

Atendimento Avançado da Justiça Federal em comarca onde inicialmente 

não existia, impreterível será a modificação de competência (em razão da 

matéria e da pessoa), de modo a fazer cessar a atribuição da Justiça 

Estadual para processamento e julgamento dessas ações. Neste sentido a 

jurisprudência: Ementa: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO AJUIZADA NO JUÍZO 

ESTADUAL. POSTERIOR INSTALAÇÃO DE VARA FEDERAL NO MESMO 

MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DO JULGADO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 1. 

Ajuizada a ação no Juízo Estadual, no exercício da competência delegada, 

prevista no art. 109 , § 3º , da Constituição Federal de 1988, a posterior 

instalação de Vara Federal faz cessar a competência federal delegada 

quando sua instalação se der na respectiva Comarca, como no caso dos 

autos, ainda que para execução de título executivo judicial. Exceção ao 

princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 87 do CPC ). 2. Conflito 

conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Subseção 

Judiciária de Manhuaçu, ora suscitado. Data de publicação: 13/02/2015. 

Cabe registrar que apenas os processos anteriores à instalação da UAA 

permanecem nesta vara, o que não é o caso deste feito Remeta-se 

diretamente a Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça 

Federal da 1ª Região, ou ao Juízo correspondente. Promovam-se as 

baixas, anotações e comunicações de estilo. , 10 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000275-80.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI WALKER KELLER DE FARIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000275-80.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MICHELI WALKER KELLER DE FARIA IMPETRADO: DIENEFER 

JAQUELINE MAGALHAES FEIX Vistos, Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por Micheli Walker Keller de Faria em desfavor da 

Sra. Dienefer Jaqueline Magalhães Feix, Secretária Municipal de Saúde de 

Tangará da Serra/MT, devidamente qualificadas na exordial. Narra a Inicial 

que a impetrante é servidora pública efetiva no cargo de Técnica de 

Enfermagem e atua no Hospital Municipal desta cidade. Aduz que solicitou 

férias referente ao período aquisitivo de 17/11/2018 a 16/11/2019. Ocorre 

que a impetrante teve seu pedido negado sob fundamento de que, durante 

o período aquisitivo, houve diversos afastamentos. A impetrante alega que 

todos os afastamentos são justificados sendo para tratamento de sua 

saúde e para tratamento em pessoa da família, este último não 

ultrapassando o período máximo de 90 dias. Assim, fundamenta ser ilegal 

a negativa quanto à integralização dos requisitos para usufruto das suas 

férias, eis que pela legislação, tais afastamentos são considerados de 

efetivo exercício; motivo pelo qual requer provimento judicial liminar, para 

que seja reconhecido o direito ao usufruto de suas férias pelo período 

aquisitivo mencionado. No mérito requer a concessão da ordem para 

confirmação da liminar com o reconhecimento do direito à licença-prêmio 

no período integralizado. Com a inicial vieram documentos anexos 

referentes ao requerimento administrativo da licença-prêmio. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, ressalto que com base 

unicamente na documentação que acompanha o feito, aparentemente, não 

seria o caso de deferimento da gratuidade da justiça, tendo em vista que a 

impetrante recebe salário líquido acima de cinco mil reais mensais. 

Todavia, a Constituição deste Estado prevê referida gratuidade em seu art. 

10º, inciso XXII. Passo a análise do pedido liminar: Inicialmente, mister se 

faz salientar que a concessão do mandado de segurança submete-se ao 

requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo 
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não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos 

do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 

12.016/2009. Direito líquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial, a terminologia está ligada à prova 

pré-constituída, a fatos documentalmente provados na exordial. Não 

importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não 

configura empecilho para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: 

‘Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de 

segurança’). O que se exige é o fato de apresentar-se claro e induvidoso, 

pois o direito é certo se o fato que lhe corresponder também o for. Mas, se 

os fatos forem controversos, será descabido o writ, pois inexistirá a 

convicção de sua extrema plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, 

suposições infundadas, argumentos que dependem de comprovação, não 

dão suporte ao mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito 

especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de 

um direito líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque 

não há espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da 

exigência de um direito líquido e certo, são também pressupostos 

específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade 

ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos 

pressupostos estarem presentes concomitantemente. Assim, para a 

concessão da medida liminar em Mandado de Segurança devem concorrer 

os dois requisitos legais insertos no artigo 7º, III da Lei n.º 12.016/2009, 

que refletem na probabilidade do direito e no perigo de dano. Entrementes, 

no caso vertente, em sede de cognição sumária, própria deste momento 

processual, pelos argumentos e documentos atrelados a inicial, e em 

razão da aparente relevância do fundamento invocado, reputo de rigor o 

deferimento da medida liminar pleiteada. Analisando detidamente a 

Comunicação emitida pela municipalidade, constata-se que o indeferimento 

se deu em razão da impetrante ter se ausentado, durante o período 

aquisitivo, para: tratamento de saúde e para tratamento de pessoa da 

família (inferior a 90 dias); o que afastaria o efetivo exercício da profissão, 

requisito necessário para o deferimento das férias. A análise técnica, 

juntada pela impetrante e mencionada diversas vezes pela administração 

quando do indeferimento, afirma que para ser concedida férias, o servidor 

deve completar doze meses de efetivo exercício e que entrar em licença 

por motivo de tratamento de saúde ou de pessoa da família, afasta tal 

requisito. A Lei Complementar nº 006/94, que dispõe sobre o regime 

jurídico único dos servidores públicos do município, enumera como única 

hipótese em que será vedado a conta de férias a falta injustificada ao 

serviço. E em seu artigo 119 constam as hipóteses em que serão 

consideradas de efetivo exercício os afastamentos por motivo de: I - 

férias; V - licença gestante e à adotante; VII - licença para tratamento de 

saúde; VIII - licença por motivo de doença em pessoa da família, desde 

que não excedam 90(noventa) dias; Assim, da leitura da legislação retro, 

percebe-se que somente equivocou-se as administração pública ao negar 

o direito da impetrante. Assim é também o entendimento da Jurisprudência: 

MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GOZO DE FÉRIAS IMPEDIDO PELA 

CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 

AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO 

CARGO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - AC: 

06004833920148240036 Jaraguá do Sul 0600483-39.2014.8.24.0036, 

Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 11/07/2017, Terceira 

Câmara de Direito Público) Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR 

pleiteada, reconhecendo-se o direito ao gozo de férias da impetrante 

relativo período aquisitivo 2018/2019, e de consequência, determino que a 

autoridade coatora conceda o gozo do benefício à requerente. 

Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que 

julgar necessárias no prazo de 10 dias. Além disso, com fundamento no 

inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que seja citada a 

pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, à qual se acha 

vinculada ou da qual exerce atribuição, para que, querendo, ingresse no 

feito. Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as 

informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 

(dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. No 

mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da 

Lei nº 12.016/09. Intimem-se. Às providências. Tangará da Serra, 10 de 

fevereiro de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143997 Nr: 3575-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA JOANA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165328 Nr: 3919-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JAIME BOCKHORNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151745 Nr: 340-39.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZAR AGRICULTURA DE PRECISÃO E 

REFLORESTAMENTO LTDA, CEZAR RODOLFO BIASOTTO, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte autora foi 

apresentado no prazo legal. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte requerida/Apelada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156620 Nr: 5240-65.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as determinações contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 
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CNGC, no art. 431, procedo a INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) LUCINÉIA 

RODRIGUES DE SOUZA para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, em 

razão dos autos se encontrarem em seu poder além do prazo legal, 

esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido mandado 

de busca e apreensão do processo, conforme artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326361 Nr: 23516-37.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor da decisão: Vistos,O artigo 321 do Código de Processo 

Civil dispõe que quando a inicial “apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito” o juiz determinará que o autor 

a emende, ou a complete, no prazo de 15 dias.No caso dos autos, não se 

constata a constituição em mora do devedor, visto que a notificação de fl. 

19 sequer chegou a ser entregue, constando como motivo da devolução 

“Endereço insuficiente”, razão porque não preenchidos os requisitos do 

artigo 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.Outrossim, a mora é condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão , nos termos do §2º do 

artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 e pode se dar por meio de notificação 

extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos , o que não se 

desincumbiu o requerente. Assim, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial comprove a mora do devedor. 

Após, encaminhe os autos conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 302635 Nr: 4500-97.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILDNER LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA, 

EVANDRO ROGÉRIO TAGLIARI, ISMAEL RODRIGUES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se pelo prazo solicitada a regularização do polo ativo.

Decorrido o prazo sem a regularização, intime-se o patrono do autor para 

que informe a qualificação dos herdeiros, bem como de eventual 

inventariante., que deverão ser intimados pessoalmente para promoverem 

o andamento do feito, regularizando sua representação processual.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154320 Nr: 2950-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N. 2950-77.2013.811.0055 - 154320 AÇÃO: Execução de Título 

Extrajudicial EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO(A,S): 

CRISPIM E LIMA LTDA ME e LUIZ ADOLFO SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM e 

REMILDA DE SOUSA LIMA CITANDO(A,S) os Executados: Crispim e Lima 

Ltda Me, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 03.997.500/0001-38; Luiz 

Adolfo Schirach Silveira Crispim, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 

260.347.351-49, Rg 738.475 SSP/RO; Remilda de Sousa Lima, brasileira, 

solteira, empresária, CPF 338.089.022-72, Rg 0897369-5 SSP/MT. DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/04/20 VALOR DO DÉBITO: R$ 58.967,11 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, SOB PENA DE PENHORA 

EM BENS SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA DÍVIDA.

 RESUMO DA INICIAL: BANCO DO BRASIL S/A, cnpj N. 

00.000.000/0001-91 move Ação de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, nº 2950-77.2013.811.0055, 154320, em 

trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra – Mato 

Grosso, em face de CRISPIM E LIMA LTDA ME e outros, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.997.500/0001-38, com endereço 

na Rua Av. Brasil, 760 W, Centro – Tangara da Serra/MT, e 

coobrigado(s)/devedor(es) solidário(s) LUIZ ADOLFO SCHIRACH 

SILVEIRA CRISPIM, brasileiro, solteira, empresário, CPF n° 260.347.351-49, 

residente e domiciliada na Rua 70, n° 558, Bairro Novo Tarumã, Tangara da 

Serra/MT, REMILDA DE SOUSA LIMA, brasileiro, casado, empresário, CPF 

n° 338.089.022-72, residente e domiciliado na Av. Brasil, 760 W, Centro – 

Tangara da Serra/MT, objetivando o recebimento do crédito no valor de R$ 

58.967,11 (cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e 

onze centavos ), proveniente de Contrato de Crédito NOta de Crédito 

Comercial nº 40/03561-1, atualizado monetariamente até a data de 

23/03/2013, oriundo do inadimplemento da NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL 

nº 40/03561-1. Tangará da Serra - MT, 7 de fevereiro de 2020. Elenice de 

Lima Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172610 Nr: 14278-67.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDSG, ANTONIO EURICO MELLO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS FLS. 266 E DAS FLS. 267/269 E FLS. 276/283, NO PRAZO 

LEGAL,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266218 Nr: 29311-92.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DOCUMEÑTAÇÃO JUNTADA PELA PARTE AUTORA AS FLS. 

173/189,NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208523 Nr: 862-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MARQUEZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DARTORE, LAURITA DARTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS INFORMANDO O ENDEREÇO ATUALIZADO DOS 

EXECUTADOS Para fins de proceder a intimação dos mesmos quanto a 

penhora bacenjud efetuada as fls. 113/114, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221407 Nr: 11191-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, 

JULLIANA LETICIA DO CARMO - OAB:OAB/MT 12.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA RESPOSTA DO OFICIO ACOSTADO AS FLS. 66/97 E FLS. 

69-70, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178399 Nr: 20524-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRMO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS LOBO BLINI - 

OAB:OAB/SP 272.028, FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA - 

OAB:OAB/SP 119.384, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$110,19, devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183649 Nr: 1712-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 Vistos,

Da análise dos documentos transladados extrai-se que a renegociação 

que fundamentou o acolhimento da cautelar indicada apenas se referiu a 

algumas parcelas vencidas do contrato objeto desta execução, não se 

podendo aferir se quando do ajuizamento da presente execução o 

contrato se encontrava adimplido ou não.

Assim, intime-se o exequente para que apresente cópia da mencionada 

renegociação, realizada em novembro de 2014, sob pena de se presumir 

que ao tempo da ajuizamento da ação inexistima parcelas vencidas apta a 

justificar o vencimento antecipado do contrato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191741 Nr: 8120-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:OAB/MT 7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Atente-se o Cartório para o cumprimento integral das decisões e prática 

de atos ordinatórios.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 172, procedendo-se a 

avaliação dos imóveis penhorados, devendo o Oficial de Justiça identificar 

inclusive moradores/ocupantes e o endereço/localização do imóvel.

Após intime-se o executado citado por edital abrindo-se vista a Defensoria 

Publica e os demais executados por seu patrono constituído.

Sem prejuízo, oportunize-se aos executados que apresentaram a 

impugnação de fls. 186 a indicação da localização do maquinário dado em 

garantia e o endereço atual do sócio citado por edital.

Por fim, colha-se a manifestação do exequente, sendo que na hipótes de 

localização do maquinário dado em garantia o interesse na penhora e 

eventual adjudicação do mesmo, com indicação de depositário.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195884 Nr: 11501-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PIRES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Código 195884

 Defiro a cota do MP de fls. 116/116 verso, a qual foi cumprida, sendo 

disponibilizadas novas cópias de mídia CD-ROM aos autos, acostadas em 

fls. 78 e 115, para dar prosseguimento normal ao feito com os devidos 

memoriais finais.

À vista disso, dê-se vista as partes novamente para apresentação de 

memoriais finais, no prazo legal.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2019

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330894 Nr: 567-82.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX IGOR ESPACINI DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Ceritifico que diante da Manifestação do Réu MAX IGOR ESPACINI DE 

AZEVEDO, manifestando que o Dr. Dickson Diego Campos Debesa como 

sendo seu advogado e neste ato passo intimar a defesa para que no 

prazo de 10 (dias) apresentar sua resposta acusação.

Sonia Kelli Cristina de Oliveira
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Técnica Judiciária

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE NUNES VITOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000285-27.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSIANE NUNES 

VITOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ANGELICA NUCCI 

BELOTE POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/07/2020 

Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-94.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DA SILVA SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000287-94.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: MARINALVA DA SILVA SANTOS DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/07/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GHISI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000288-79.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BRUNA GHISI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, CRISTIANE SATTLER 

GHISI POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/07/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 9 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-64.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BOLSON BICHOFF (REU)

 

PROCESSO n. 1000289-64.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MASSAROLI & 

CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, 

CRISTIANE SATTLER GHISI POLO PASSIVO: DANIELA BOLSON BICHOFF 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 30/07/2020 Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-49.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1000290-49.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MASSAROLI & 

CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, 

CRISTIANE SATTLER GHISI POLO PASSIVO: JORGE DE SOUZA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 30/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MOACIR ZIMMER (REU)

 

PROCESSO n. 1000291-34.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MASSAROLI & 

CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, 

CRISTIANE SATTLER GHISI POLO PASSIVO: PAULO MOACIR ZIMMER 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 30/07/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-19.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DOS SANTOS GUIDINI (REU)

 

PROCESSO n. 1000292-19.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MASSAROLI & 

CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, 

CRISTIANE SATTLER GHISI POLO PASSIVO: WELLINGTON DOS SANTOS 

GUIDINI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

FRANCINE Data: 03/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 
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TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002868-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 25/05/2020, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002397-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUIZ HUNHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN DOS SANTOS DELGADO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/05/2020, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002867-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 25/05/2020, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002420-46.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANA ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

WPW - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/05/2020, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTE GERALDO (REQUERIDO)

A. ANTUNES DE FRANCA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/05/2020, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DE SOUZA BARROS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/05/2020, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUILSON LUIZ FONTES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/05/2020, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NATALINO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000295-71.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MAURICIO 

NATALINO DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEONICE 

ALVES DE BRITO CORREA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 03/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OTAIR DAS NEVES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/05/2020, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-56.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NASCIMENTO DE ARAGAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000296-56.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BRUNO 

NASCIMENTO DE ARAGAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 03/08/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002665-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA MARQUES CORVALAN (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 14/05/2020, às 08h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-93.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-93.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WENDER 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

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

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 03/08/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MUNIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000301-78.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GLEICE MUNIZ 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 03/08/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-63.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MUNIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000302-63.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GLEICE MUNIZ 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 04/08/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NATALINO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000104-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS CARPENEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BASSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 
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sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CORNELIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 4 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FRANCISCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDE VAGNER FIRST (REQUERIDO)

EDMILSON FIRST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para determinar a expedição de oficio ao DETRAN 

a fim de que seja procedida a transferência do veiculo, objeto dos autos, 

para o nome do reclamado Elde Vagner First. Outrossim, não há como 

acolher o pedido de transferência dos débitos de IPVA, licenciamento e 

seguro obrigatório para o nome do reclamado, uma vez que tal providência 

somente seria possível se o Estado estivesse figurando no pólo passivo, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido. Por fim, para análise do pedido de 

penhora on line é necessário que o exequente junte aos autos 

demonstrativo do valor executado (multa). Assim, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA PEREIRA DE FREITAS TOSTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA LUCY DE ARAUJO REIS (REQUERIDO)

EDER GILSON KLUSKOVSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 

bens passíveis de penhora em seu nome, consignando que a omissão 

caracterizará ato atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de 

multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual e material (Art. 774, do CPC). Com 

fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e 

determino a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

por meio do sistema SERASAJUD. Intime-se a exequente para requerer o 

que entender por direito, sob pena de arquivamento, o que fica desde já 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001233-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))
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PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MISALES ESCUDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistema INFOJUD. Em relação demais pedidos, OFICIE-SE as 

empresas, VIVO, CLARO, TIM e OI para, no prazo de 10 dias, informar se 

o reclamado possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Deixo 

de proceder buscas junto ao SIEL (TRE-MT), uma vez que para o 

atendimento da medida há a necessidade de informar o nome da mãe e da 

data de nascimento do requerido ou número do título de eleitor, a fim de 

instruir a diligência. Com as informações, intime-se o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002595-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARDENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

executado, deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia 

da execução. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido 

de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, 

regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento. Intime-se o exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEU COURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONY CRISTIANO BERTO OAB - MT27208/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITAITUBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO FABRICIO ANTUNES OAB - PA010970 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso o prazo de contestação do reclamado. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002525-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-64.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AFONSO BELLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE AGNES DETOFFOL OAB - MT25472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON REIS DE MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido para cancelamento da audiência de conciliação, 

porquanto é fase indispensável do procedimento nos Juizados Especiais 

Cíveis. Outrossim, considerando a informação trazida no bojo da petição 

de id 28784564, defiro o pedido de redesignação de audiência de 

conciliação para data mais próxima àquela designada, desde que haja 

disponibilidade na pauta do Sr. Conciliador. Caso indisponível, 

mantenha-se a data já designada. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOMICIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO(A))

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRE DE MELO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não é possível o atendimento da providência solicitada no ID 

28722251. Conforme o próprio exequente informa, o bem que pretende 

que seja inclusa a restrição é alienado e, tratando-se de bem móvel sobre 

o qual pende clausula de alienação fiduciária fica vedada a inserção de 

restrição, tendo em vista o que dispõe o art. 7º-A, do Dec. Lei nº 

911/1969. Conforme a remansosa jurisprudência, não é possível, em 

casos dessa estirpe, que a restrição recaia sobre o próprio veículo, mas 

apenas sobre os direitos a ele relativos. Outrossim, DEFIRO a penhora de 

bens na residência da parte executada, a fim de satisfazer a pretensão do 

exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, 

penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão 

dos bens residenciais essenciais à habitabilidade, devendo observar a 

ordem legal prevista no artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como proceder à imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o 

entendimento de nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA 

DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE 

SOM, FORNO DE MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. 

IMPENHORABILIDADE APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E 

FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade 

da residência do executado como o conjunto de estofados, a estante e o 

fogão, assim como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. 

Entretanto, o aparelho de som e o forno de microondas não são bens 

essenciais à dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não 

estando acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem 

Residencial da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 

8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 

71001460450; Santana do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. 

Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; 

Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COUTTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BRUNHARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, observando que o valor bloqueado no ID 28133564 deverá ser 

levantado em favor do exequente e o valor depositado no ID 28456395 

deverá se levantado em favor do executado. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR PEGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no 

art. 98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos 

termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AVESTON MENDONCA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Maristela Ramos da Costa (REU)

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 7 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no 

art. 98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos 

termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 212 de 673



9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no 

art. 98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos 

termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELICE ALEXANDRE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 7 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ANDRADE (REQUERENTE)

GABRIELA FRANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO(A))

MARA CRISTINA LARA CURVO OAB - MT19315-B (ADVOGADO(A))

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510-O (ADVOGADO(A))

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tabelião Ricardo KlingDonini do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Campo Grande-MS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO TON AGUIAR OAB - MS14714 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no 

art. 98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos 

termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELAINE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no 

art. 98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos 

termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE LIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CARAFINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 
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ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000964-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RIBEIRO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS O reclamante opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando 

contradição na r. sentença em relação ao pedido expresso para que todas 

as intimações fossem feitas na pessoa do Dr Dickson Diego Campos 

Debesa, o que lhe causou prejuízo, uma vez que foi certificado o trânsito 

em julgado se quem houvesse a sua regular intimação. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer a obscuridade ou contradição 

da decisão, supri-la de omissão ou corrigi-la quanto houver erro material. 

No caso do pedido do ID 17489085, trata-se claramente de irresignação 

contra nulidade da certidão do trânsito em julgado, sob a alegação de que 

não haveria ocorrido sua regular intimação do julgado. Referido recurso, 

portanto, é impróprio, até mesmo porque o pedido poderia ser feito por 

simples petição. Assim, não prevista nenhuma das hipóteses do art. 1.022, 

do CPC, não conheço dos embargos, por ausência de interesse 

processual. Outrossim, verifica-se que a irresignação do reclamante não 

merece acolhimento, uma vez que, conforme documento juntado pela 

Secretaria Judicial (ID 24911638), houve a sua regular intimação acerca 

da r. sentença, conforme DJE nº 10381, disponibilizado no dia 23/11/2018. 

Assim, INDEFIRO o pedido do ID 17489085. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-41.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELIZIA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-11.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GURGEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 
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caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-48.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA JOSE DAS CHAGAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000303-48.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:OSVALDINA 

JOSE DAS CHAGAS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 04/08/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006575-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado novamente para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a e,emenda da inicial, adaptando-a ao 

procedimento adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 4 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006609-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELZA MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado novamente para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a e,emenda da inicial, adaptando-a ao 

procedimento adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 4 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 216 de 673



observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006585-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO GEOVÁ ESPINDULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado novamente para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a e,emenda da inicial, adaptando-a ao 

procedimento adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 4 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011176-27.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ALMEIDA MERCHAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FRANCISCO VIEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GERALDO CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que não há requerimentos a serem apreciados, não 

vislumbro qualquer prejuízo para a permanência dos autos em arquivo, até 

mesmo porque, o exequente informa que irá buscar o auxilio de um 

advogado, podendo perfeitamente a qualquer momento promover o 

desarquivamento para análise de futuros pedidos. Assim sendo, sem 

prejuízo de futuro desarquivamento, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002532-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARDENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

executado, deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia 

da execução. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido 

de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, 

regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento. Intime-se o exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 06 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006568-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a emenda da inicial, adaptando-a ao procedimento 

adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 4 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SIDOMAR PECANHA ACOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO APARECIDO DELFINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2020.. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006579-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALONSO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado novamente para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a emenda da inicial, adaptando-a ao 

procedimento adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 5 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006577-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE DE OLIVEIRA DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 
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competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado novamente para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a emenda da inicial, adaptando-a ao 

procedimento adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 5 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-51.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002617-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DOS SANTOS - COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DOS SANTOS GOIS 03667293143 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 26012730, considerando a 

informação quanto ao CPF do executado, promovo pesquisas nas 

ferramentas disponíveis (BACENJUD, INFOJUD e CAGED) a fim de tentar 

localizar o seu endereço atualizado. Considerando que foi encontrado 

endereço diverso do informado nos autos (extrato anexo), cite-se nos 

termos da decisão do ID 17176305. Caso a diligência seja infrutífera, 

conclusos para análise do pedido de arresto formulado no ID 26012730. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010922-54.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CATARINA NOVAES JACQUES (REQUERENTE)

DIEGO ENEIAS BARUFE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 28131380, uma vez que o cálculo juntado 

no ID 27509978 obedeceu estritamente as balizas da r. sentença do ID 

10468147. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

sobre a segunda parte da petição do ID 28131380 e documentos que a 

acompanham (ID 28131382). Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000248-97.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE MENDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES FERNANDO TORMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT14142-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKEMI TANAKA ORITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 28451571. Promovo a retirada da restrição, 

conforme extrato anexo. Caso nada mais seja requerido, ao arquivo com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 06 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

NOEME MARIA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENZETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

NASH CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA SAO FELIX CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA 

(REQUERIDO)

LOTEAMENTO TARUMA II LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a manifestação da reclamante, verifica-se que, de 

fato, houve a perda do objeto do embargos de declaração, uma vez que o 

pedido liminar já foi cumprido. Assim, desnecessária a aplicação da multa 

na forma requerida. Determino o regular prosseguimento do feito, 

aguardando-se a data designada para audiência de conciliação. 

Certifique-se quanto a citação/intimação das partes. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VICTORIA MARIA GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR AFONSO DE ARRUDA OAB - MT27571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 6 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA MAZIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELCIO SALVALAGIO OAB - SC0009585A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIMAR COELHO DE ASSUNCAO OAB - 997.869.311-49 

(REPRESENTANTE)

GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO OAB - MT24003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 
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interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 5 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no 

art. 98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos 

termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001582-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando o teor da certidão do ID-28437785, em juízo de 

admissibilidade ao recurso inominado interposto, deixo de recebê-lo e 

remetê-lo para superior apreciação, tendo em vista sua intempestividade. 

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se o determinado na sentença 

proferida nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002313-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA DE TOLEDO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no 

art. 98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos 

termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FAVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LEITE DOS ANJOS OAB - MT20977/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001159-46.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GABRIEL DE JESUS E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do CPF do reclamando, defiro o pedido 

do ID 28246528 para promover buscas nas ferramentas em que é possível 

a localização de endereço, qual seja, BACENJUD. Deixo de proceder 

buscas junto ao SIEL (TRE-MT), uma vez que para o atendimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 221 de 673



medida há a necessidade de informar o nome da mãe e da data de 

nascimento do requerido ou número do título de eleitor, a fim de instruir a 

diligência. Com a informação, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010489-21.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUATRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE SOMAVILLA (EXECUTADO)

RADIO TANGARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO OAB - MT0005897S 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a ausência de ambas as partes, designe-se nova 

data para audiência de conciliação (art. 53, da Lei 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010490-06.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G F IND COM DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante ao teor da certidão do ID 28304759 arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012079-96.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA (REQUERENTE)

JANETE DONDONI RAMOS (REQUERENTE)

LEANDRO DONDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 28305052 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DE ANDRADE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENICE OLIVEIRA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TOMAZ (REQUERENTE)

VIDAMAR TOMAZ COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FTA UNITEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000271-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. B. BRUNETTO - ADMINISTRACAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WAGNER RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com fundamento no art. 922, parágrafo único, do CPC, determino a 

suspensão do processo pelo prazo estipulado pelas partes. Em caso de 

inadimplemento, deverá o exequente informar nos autos, requerendo o 

necessário ao regular prosseguimento da execução. Expirado o prazo de 

suspensão, caso não haja comunicação de eventual descumprimento da 

transação, será presumido o adimplemento integral da obrigação, com a 

consequente extinção da execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000676-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MONTE LIBANO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AIRTON BARBOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCINIO VALDIR ROSARIO DIAS (EXECUTADO)

MARIO SERGIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Deixo de suspender o feito, conforme requerido no ID 25113359, 

uma vez que o prazo requerido já foi superado. Assim, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMYLA CRISTINA SALSA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, praticar os atos 

necessários ao prosseguimento do feito (informar o endereço atualizado 

da reclamada), sob pena de extinção sem resolução do mérito. Consigno 

que a intimação da autora poderá ser realizada por telefone, uma vez que 

consta a informação do número na inicial. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA PAULA DOS SANTOS 94040761120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY RODRIGO DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-76.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA PAULA DOS SANTOS 94040761120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LUZIA RUBIA FARIA COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. BEZERRA DE ABREU - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BEZERRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do falecimento do reclamado (termo de 

audiência - ID 28174426), antes de determinar o prosseguimento da ação, 

deverá a parte exequente, no prazo de 10 dias, promover a habilitação do 

espólio ou dos sucessores, informando nome e endereço para citação 

(art. 110 do CPC), sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000228-09.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R DIAS CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MENDES BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010515-24.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CIRLENE CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGI KUYUMTZIEF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF OAB - MT15919 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido de sobrestamento do feito requerido no ID 

28032727. Certifique-se o decurso do prazo de embargos pelo executado. 

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002340-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUIM DAS CHAGAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento das providências requeridas na petição do ID 28370284, no 

tocante a suspensão da CNH do executado e, não obstante este 

Magistrado tenha conhecimento da decisão em que o STJ tenha acolhido 

pedido análogo ao requerido nos autos, não possui caráter vinculante, de 

modo que entendo inaplicável aos presentes autos. O ordenamento 

jurídico brasileiro consagra a regra da responsabilidade patrimonial do 

devedor, conforme está expresso no art. 789 do CPC e no art. 391 do 

Código Civil, com raríssimas exceções, em que se admite que a 

responsabilização seja pessoal. Aliás, atualmente, há apenas uma única 

exceção à regra, que autoriza a responsabilização pessoal, disposta no 

art. 528, § 3º, do CPC, relativamente à prisão civil do devedor de alimentos. 

Embora o art. 139, IV, do CPC autorize que o juiz utilize outras medidas 

para assegurar o cumprimento de ordem judicial, é evidente que essas 

medidas não podem extrapolar o que a própria lei preceitua a respeito da 

responsabilização do devedor. Evidentemente a norma não abre ao juiz 

possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento da obrigação. Não lhe 

abre a possibilidade de restringir o direito de ir e vir do devedor, por 

exemplo, que é, no fundo, o efeito decorrente da medida de suspensão da 

sua CNH. Não permite ao juiz, portanto, incluir outras exceções à regra da 

responsabilidade patrimonial não previstas em lei. Evidentemente essa não 

foi a intenção do legislador. Seguir o raciocínio do exequente, significaria 

dizer que a norma do art. 139, IV, do CPC, repristinou, por exemplo, a 

possibilidade de prisão civil do depositário infiel (há muito abolida do 

ordenamento jurídico brasileiro), ou que a norma autorizaria, por exemplo, 

a prisão como forma de coerção para pagamento de qualquer tipo de 

dívida, independentemente de ter natureza alimentar. Mais que isso, 

significaria a completa desnecessidade da própria previsão legal para 

adoção da prisão civil para o devedor de alimentos; ora, se o juiz poderia 

adotar qualquer medida com base no art. 139, IV, do CPC (inclusive a 

restrição da liberdade), qual seria a utilidade do art. 528, § 3º, do CPC? 

Além disso, não há evidência alguma de que a medida sugerida geraria a 

tão almejada satisfação do crédito do exequente. Aliás, referida medida 

provavelmente seria inócua, porque não há nenhuma correlação lógica 

entre sua adoção e a almejada garantia da execução. Por fim, necessário 

ressaltar que nem foram ainda tomadas todas as medidas previstas em lei 

que podem forçar o devedor ao pagamento. Por mais esse motivo, não 

haveria justificativa para adoção de medidas mais gravosas, quando 

outras, previstas em lei, ainda não foram requeridas. Não há dúvida de 

que é compreensível a angústia e a ânsia do exequente, que tenta buscar 

a justa satisfação do seu crédito. Porém, como já afirmado, não pode o juiz 

determinar medidas que extrapolem o que autoriza a ordem 

jurídico-normativa vigente. Ante o exposto,INDEFIRO o pedido para 

suspensão da CNH do executado. Outrossim, com fundamento no art. 139, 

IV, e art. 782, § 3º, do CPC, DEFIRO o pedido e determino a inclusão do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 28443411, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010212-10.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ACAUAN SCHERTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONY CRISTIANO BERTO OAB - MT27208/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA PORFIRIO (EXECUTADO)

ADALGIZA PEREIRA PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 27259039. Cumpra-se conforme requerido, 

expedindo o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DOS REIS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 
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sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010821-17.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA TATSCH PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido de penhora do ID 28305725 é necessário 

que o exequente traga aos autos demonstrativo atualizado do valor 

executado. Assim, intime-se para as providências cabíveis, no prazo de 

10 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001924-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARI CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002658-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO SA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(90 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 04 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FELIX DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos . Para que seja apreciado o pedido de penhora on line é necessário 

que o exequente junte demonstrativo atualizado do valor executado. 

Assim, intime-se para manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010138-48.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE OLIVEIRA VEIGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 283352007, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

NATALIE FARIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, promover os 

atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002234-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVAN ALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA OAB - MT16697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONEIDE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-33.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000304-33.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JUAREZ 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 04/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-18.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERNANDA BARRETOS PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000305-18.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:KARLA 

FERNANDA BARRETOS PEREIRA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

FRANCINE Data: 04/08/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011330-16.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o teor da certidão do ID 17771973, DEIXO de 

receber os embargos à execução interpostos pelo executado (ID 

17766267). Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BRITO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000181-35.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FORMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IAGHO BASSALOBRE DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001247-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARBONERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PRATES PEGNORATTO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora o exequente informe que ainda existe saldo remanescente 

a ser executado, não fez qualquer requerimento na petição do ID 

21706909. Cabe à parte formular os requerimentos que entender 

necessários para deliberações do Juízo. Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TEIXEIRA ILDEFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT e BACENJUD. Com as informações 

(extrato anexo), intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT e BACENJUD Com as informações 

(extrato anexo), intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012031-40.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DOS SANTOS TURATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ CARVALHO OAB - PR50045 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 28257841, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010398-33.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SENOLITA FORTUNATO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido do ID 28228787, apenas para 

determinar que seja oficiado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para, no 

prazo de 20 dias, informar se a instituição de ensino executada possui 

convênio com o FIES e PROUNI. Em caso positivo deverá informar em qual 

CNPJ a instituição recebe os créditos dos conveniados. Defiro, ainda o 

pedido para determinar a intimação da executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar aonde se encontram os bens passíveis de penhora 

em seu nome, consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor 

atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material (Art. 774, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT e BACENJUD Com as informações 

(extrato anexo), intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-56.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Joana Darc dos Santos (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BARBOSA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo no dia 02.05.2018, tratando-se 

de crédito “extraconcursal”, que é o caso destes autos, o Juízo universal 

da recuperação judicial deverá ser comunicado por meio de ofício apenas 

após a liquidação do crédito e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, com a finalidade de comunicar sobre a 

necessidade de pagamento do crédito. Ocorre que, como se sabe, no 

âmbito dos Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da 

garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 

do FONAJE). Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria 

necessariamente a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, 

conforme a jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 

141.807/AM), todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetido ao 

Juízo universal da recuperação. Assim, em caso de não satisfação 

voluntária da obrigação, não seria possível a este Juízo determinar a 

penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a 

apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e 

jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. Nesse sentido, 

a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a 

necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, 

e que por outro lado garantiria à empresa executada que a expropriação 

de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não 

prejudicar o cumprimento do plano –, é conferir à executada a 

possibilidade de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, 

uma vez intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença e determino que, nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), 

independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA EBSEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

POLIANA FERNANDES COSTA

 

VISTOS. Nos termos do artigo 321, do CPC e art. 54, III, do Decreto nº 

2044/1908, faculto à exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial para preencher no título juntado aos autos o nome do credor, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 320 e 321 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000216-92.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO BARBOSA DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do artigo 321, do CPC e art. 54, III, do Decreto nº 

2044/1908, faculto à exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial para preencher no título juntado aos autos o nome do credor, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 320 e 321 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000215-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo para o pagamento do RPV pelo 

executado. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002163-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FIRMINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

DENIVAL LORENTE MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E PEREIRA DA CONCEIÇÃO ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intimes-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000219-47.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINA EGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do artigo 321, do CPC e art. 54, III, do Decreto nº 

2044/1908, faculto à exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial para preencher no título juntado aos autos o nome do credor, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 320 e 321 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003246-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA SANCHES LTDA - ME - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERREIRA DE ANDRADE OAB - 551.769.841-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA DESIGN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUMATRA PEREIRA E CEDRO OAB - MG175189 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem se 

pretendem a homologação do acordo. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA VILELA DE OLIVEIRA SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))
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WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010311-72.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA RODRIGUES MASSAROTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES OAB - MT0011122A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MARCOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Ante ao teor da certidão do ID 28259770 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT e BACENJUD. Com as informações, 

intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERSONE XAVIER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. 

(EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 28219675, deverá o 

exequente apresentar planilha atualizada do valor executado, devendo, 

contudo, serem deduzidos os valores já bloqueados nos autos (ID 

25065380 e 27219154). Intime-se para adotar as providências 

necessárias, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR MARIA SERIGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente informado na petição do ID 28275193. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010842-27.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O exequente insiste em apresentar cálculo em dissonância com 

que foi determinado no julgamento dos embargos. Assim, intime-se 

novamente o exequente para retificar o cálculo do ID 25000337, uma vez 

que constou o período de correção 03/02/2017 à 20/06/2016, no prazo de 

10 dias. Com a manifestação, intime-se o executado para manifestação em 

cinco dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000162-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SIRLENE RODRIGUES FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há sentido algum na utilização, no âmbito dos Juizados 

Especiais, da citação por hora certa. Conforme entendimento sufragado, 

há muito, pela jurisprudência das Turmas Recursais, conforme consta do 

Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato de citação recebido no endereço da 

parte é plenamente válida, desde que identificado o seu recebedor. No 

caso dos autos, a certidão do Sr. Oficial de Justiça é clara ao noticiar que 

a executada não reside no endereço informado. Pelo exposto, indefiro o 

pedido do ID 28003817. Assim, intime-se a reclamante para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT10301-O (ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000163-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMAIS TRANSPORTES FERNANDOPOLIS EIRELI ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001479-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE AGNES DETOFFOL OAB - MT25472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. DE SOUZA - INSETICIDAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 28066144 uma vez que sequer houve a 

citação do executado. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requere o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010905-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AIRES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido e cálculos do ID 28033626. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006644-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando o documento do ID 28410716, tudo indicar que a 

obrigação de fazer foi devidamente cumprida pelo reclamado. Assim, 
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intime-se o reclamante para manifestação, no prazo de 10 dias. Após, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ANTONIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Estando tempestivos, recebo os embargos à execução com 

efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo 

Civil de 2015, posto que verifico relevantes fundamentos para a 

suspensão da execução, além do que está patente que o seu 

prosseguimento poderá ocasionar danos de difícil ou incerta reparação 

aos embargantes. Por outro lado, a execução já está garantida por 

penhora. Com tais considerações, concedo o efeito suspensivo almejado, 

com fulcro no art. 919, § 1º, do CPC. Intime-se o exequente/embargado 

para que, querendo, impugne os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 920, I, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-02.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIMAR ALVES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada. A reclamante junta aos autos 

algumas duplicatas, no entanto, ao que tudo indica pretende a execução 

do instrumento particular de transação juntado no Id ( 28305045), que não 

detém força executiva, já que não está assinado por duas testemunhas 

(CPC, 784, II). Assim, faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para esclarecer se pretende executar os títulos 

juntados com a inicial (duplicatas) ou adequar o pedido ao rito do processo 

de conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO APARECIDO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 27928473 Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000856-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARTINEZ GRAZZIOTIN (REQUERENTE)

BENHUR AUGUSTO BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DE SOUZA CALDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o exequente a penhora no rosto dos autos 

977-58.2011.811.0055 (Cód. 131276) em trâmite na 4º Vara Cível desta 

comarca, sob o argumento de que o executado possui crédito que 

estariam a iminência de serem pagos. Juntou documentos conforme IDs 

28083000, 28083013, 28083002, 28083003. O pedido encontra guarida no 

art. 855 e seguintes do CPC. Assim, eis que comprovado nos autos a 

existência de crédito em favor do executado, DEFIRO o pedido do 

exequente devendo ser expedido ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível desta 

comarca para a efetiva PENHORA NOS ROSTO DOS AUTOS nº 

977-58.2011.811.0055 (Cód. 131276), nos termos do art. 860 do Código 

de Processo Civil. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se, lavre-se o respectivo termo e intime-se o executado para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 738 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de penhora. Caso a 

diligência não tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000909-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há como acolher o pedido do ID 28083383, uma vez que não 

existe qualquer valor bloqueado nos autos. Assim, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000148-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO XAVIER BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 
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de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistema SIEL/TRE-MT. Com a informação (extrato anexo), 

intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA (REQUERIDO)

RELUZ ENERGIA SOLAR EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS OAB - SP183917 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 28156203 e determino a designação de nova 

data para audiência de conciliação. Intimem-se, observando quanto à 

informação do endereço atualizado da segunda reclamada. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DALCOL DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo a juntada do extrato do INFOJUD, conforme decisão do ID 

26924445. No mais, cumpra-se conforme ali determinado. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE VALERIANA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Revogo a decisão inserida no ID 13667119, tendo em vista que a 

sentença foi ali inserida equivocadamente, não se tratando de andamento 

relativo a este processo. Por consequência, determino seja riscado o 

andamento no sistema, por não produzir ele qualquer efeito. Outrossim, o 

acordo juntado no ID 13453556 não está em condições de ser 

homologado. Por meio da manifestação as partes pretendem que este 

Juízo homologue a transação noticiada, suspendendo a execução até que 

haja cumprimento integral da obrigação objeto do pacto. Ocorre que, pelo 

teor da manifestação em questão, é possível inferir que as partes 

pretendem a modificação das obrigações anteriores, inclusive com a 

fixação de nova obrigação consistente na imposição de multa em caso de 

inadimplemento, havendo clara novação objetiva relativamente às 

obrigações do título original. Ora, se as partes pretendem a homologação 

do acordo, referido ato chancelará o novo pacto e o ato judicial importará 

na novação das obrigações, com a extinção do processo com resolução 

do mérito (art. 487, III, b, do CPC); consequentemente, em caso de 

descumprimento do acordo, ao exequente restará tão somente requerer o 

cumprimento da sentença homologatória com base no acordo, não sendo 

mais possível a continuidade da execução com base no título original e 

pelo seu valor original. Por outro lado, se o que as partes pretendem é 

apenas a suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação, 

na forma do art. 922 do CPC, não há possibilidade de homologação do 

acordo, porquanto, nesta hipótese (suspensão), em caso de 

descumprimento pelo executado, a execução deverá prosseguir seu 

regular curso (art. 922, parágrafo único, do CPC). E sendo o caso de 

retomada da marcha processual, a execução deve ser retomada pelo 

valor originário, conforme já exaustivamente decidido pela jurisprudência, 

inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça (v. REsp 1.112.143-RJ, AgRg 

no REsp 1.052.960-MG, REsp 1.034.264-DF). Em outras palavras, ou as 

partes convencionam nova obrigação, a ser objeto de homologação (caso 

em que eventual cumprimento de sentença obedecerá o novo pacto) ou 

pedem simplesmente a suspensão do processo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 922 do CPP (caso em que 

eventual descumprimento pelo executado importará no simples 

prosseguimento da execução). Não é possível o deferimento dos dois 

requerimentos em conjunto, porquanto são incompatíveis entre si. Nesse 

sentido, antes da análise do acordo noticiado, determino a intimação das 

partes a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam se pretendem 

efetivamente a novação das obrigações (caso em que o acordo será 

homologado na forma do art. 487, III, b, do CPC) ou se pretendem a mera 

suspensão do processo (na forma do art. 922 do CPC). Ressalto e advirto 

as partes que, caso manifestem e insistam na homologação do pacto, 

eventual pedido de cumprimento de sentença recairá sobre o novo título 

judicial (sentença homologatória) obedecendo os valores e demais 

obrigações constantes do novo acordo; caso manifestem pela simples 

suspensão, deverão ser desconsideradas quaisquer alterações nas 

obrigações originárias, inclusive com relação ao valor do título. Consigno, 

por fim, que a ausência de manifestação importará na presunção de que 

as partes pretendem a homologação do acordo, que importará em 

novação das obrigações e a consequente extinção do processo com 

resolução do mérito (na forma do art. 487, III, b, do CPC) com o 

arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 30 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-30.2017.8.11.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 235 de 673



Parte(s) Polo Ativo:

LUANA YONA SOUZA VITASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

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

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo para o pagamento do RPV pelo 

reclamado. Sem prejuízo, intime-se a reclamante para, no prazo de 10 

dias, trazer aos autos demonstrativo atualizado do valor executado. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AIRTON FIDELIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SOARES DOS REIS (REQUERIDO)

ADRIANO LAUDELINO GONCALVES (REQUERIDO)

LUDILENE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

MARCELA SOARES DOS REIS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a certidão do ID 27970738 em relação a não localização dos reclamados 

Paulo Henrique Soares dos Reis e Ludilene Souza da Silva. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO EMIDIO VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistema INFOJUD. Com a informação (extrato anexo), 

intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIENE APARECIDA UREL DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODIL LIMA FERREIRA OAB - MT25361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GUERREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a escrivania se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Conforme extrato anexo, não constam 

declarações na base de dados da SRF. No tocante ao pleito para buscas 

no sistema CNIB, como se extrai do Provimento n. 39/2014, que dispõe 

sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB, a utilização do aludido sistema, para fins 

de determinar a indisponibilidade de bens, seria para os seguintes casos: 

“Considerando as previsões constitucionais e legislativas para a 

imposição de indisponibilidade de bens e a necessidade de lhes dar 

publicidade (CF, art. 37, § 4º; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 

4º; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7º; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 

11.101/2005, art. 82, § 2º e art. 154, § 5º; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, 

art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2º; Lei Complementar 109/2001, art. 

59, §§ 1º e 2º, art. 60 e art. 61, § 2º, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101);” 

(negrito e grifo nosso) Ainda, sobre as mencionadas hipóteses, é possível 

extrair do “site” do aludido sistema de indisponibilidade de bens os 

esclarecimentos abaixo: Banco Central do Brasil: Intervenção e liquidação 

extrajudicial (Lei 6.024/74); Juiz da Fazenda Pública: a) Medida Cautelar 

Fiscal (Lei 8.397/92); b) Execução fiscal (CTN, art. 185-A); Juiz de Direito: 

a) Ação civil pública – improbidade administrativa (Lei 8.429/92); b) 

Insolvência civil (CPC, art. 752); c) Poder cautelar geral (CPC, arts. 796 a 

812); Juiz de Recuperação Judicial e Falência: a) Lei de falência (Dec.lei 

7.661/45); b) Recuperação judicial (Lei 11.101/2005); Juiz do Trabalho: 

Execução trabalhista (CLT, art. 889 c.c. CTN, art. 185-A); Agência 

Nacional de Saúde (ANS): Planos privados de assistência de saúde em 

regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (Lei 9.656/98); 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP): Entidades de Previdência 

Privada sob intervenção ou em liquidação extrajudicial (Lei 6.435/77); 

Tribunal de Contas da União (TCU): Responsável por danos ao erário (Lei 

8.443/92); Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs): Investigação (CF, 

art. 58, § 3º); Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da 

Previdência Social: Entidades fechadas de previdência complementar (Lei 

Complementar 109/2001, Dec. 4.942/2003).” (extraído do site da Central 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  B e n s  – 

https://www.indisponibilidade.org.br/legislacao). Assim, diferentemente 

das hipóteses legais, o que se vê é que a parte exequente pretende, no 

caso, localizar possíveis bens imóveis existentes em nome da parte 

executada a fim de assegurar o recebimento da dívida. Veja-se que, na 

execução, a penhora deve alcançar apenas e tão-somente os bens 

suficientes para garantir o pagamento da dívida, conforme inteligência do 

artigo 831 do CPC. Dessa feita, a indisponibilidade de todo um patrimônio 

não se encontra entre os expedientes que o juiz da execução pode lançar 

mão para o bom êxito da demanda. Tanto é assim que, dentre os sistemas 

utilizados para a localização de patrimônio na execução, a marca comum é 

a identificação de bens, com posterior constrição sobre o que for 

necessário para o pagamento do crédito. Não custa ressaltar que os 

dispositivos legais acima citados, que embasam a criação do sistema de 

indisponibilidade de bens, dizem respeito à indisponibilidade inerente a 

algumas espécies de demandas, passando ao largo qualquer indicação da 

execução individual. Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito em questão. Por 

fim, INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar qual 

o endereço onde se encontram os bens descritos no Id 6244907, 

consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, 

sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e material (Art. 

774, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002154-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Estando tempestivos, recebo os embargos à execução com 

efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo 

Civil de 2015, posto que verifico relevantes fundamentos para a 

suspensão da execução, além do que está patente que o seu 

prosseguimento poderá ocasionar danos de difícil ou incerta reparação 

aos embargantes. Por outro lado, a execução já está garantida por 

deposito (ID 22068804). Com tais considerações, concedo o efeito 

suspensivo almejado, com fulcro no art. 919, § 1º, do CPC. Intime-se o 

exequente/embargado para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERMINO DOMINGUES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo no dia 02.05.2018, tratando-se 

de crédito “extraconcursal”, que é o caso destes autos, o Juízo universal 

da recuperação judicial deverá ser comunicado por meio de ofício apenas 

após a liquidação do crédito e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, com a finalidade de comunicar sobre a 

necessidade de pagamento do crédito. Ocorre que, como se sabe, no 

âmbito dos Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da 

garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 

do FONAJE). Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria 

necessariamente a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, 

conforme a jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 

141.807/AM), todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetido ao 

Juízo universal da recuperação. Assim, em caso de não satisfação 

voluntária da obrigação, não seria possível a este Juízo determinar a 

penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a 

apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e 

jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. Nesse sentido, 

a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a 

necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, 

e que por outro lado garantiria à empresa executada que a expropriação 

de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não 

prejudicar o cumprimento do plano –, é conferir à executada a 

possibilidade de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, 

uma vez intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença e determino que, nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), 

independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA BITENCOURT (REQUERENTE)

REGINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Após, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 30 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CAMPAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 
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beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012214-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG DE SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. MINORU ORITA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido do ID 25070714 é necessário que o 

exequente junte aos autos documentos que demonstrem que o executado 

se trata de empresário individual. Assim, intime-se para manifestação, no 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro 

de 2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DE SOUZA BALBINO MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000306-03.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:IRACILDA DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 05/08/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O acordo não está em condições de ser homologado. Por meio da 

manifestação do ID-21424293 as partes pretendem que este Juízo 

homologue a transação noticiada, suspendendo a execução até que haja 

cumprimento integral da obrigação objeto do pacto. Ocorre que, pelo teor 

da manifestação em questão, é possível inferir que as partes pretendem a 

modificação das obrigações anteriores, inclusive com a fixação de nova 

obrigação consistente na imposição de multa em caso de inadimplemento, 

havendo clara novação objetiva relativamente às obrigações do título 

original. Ora, se as partes pretendem a homologação do acordo, referido 

ato chancelará o novo pacto e o ato judicial importará na novação das 

obrigações, com a extinção do processo com resolução do mérito (art. 

487, III, b, do CPC); consequentemente, em caso de descumprimento do 

acordo, a exequente restará tão somente requerer o cumprimento da 

sentença homologatória com base no acordo, não sendo mais possível a 

continuidade da execução com base no título original e pelo seu valor 

original. Por outro lado, se o que as partes pretendem é apenas a 

suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 922 do CPC, não há possibilidade de homologação do acordo, 

porquanto, nesta hipótese (suspensão), em caso de descumprimento pelo 

executado, a execução deverá prosseguir seu regular curso (art. 922, 

parágrafo único, do CPC). E sendo o caso de retomada da marcha 

processual, a execução deve ser retomada pelo valor originário, conforme 

já exaustivamente decidido pela jurisprudência, inclusive do C. Superior 

Tribunal de Justiça (v. REsp 1.112.143-RJ, AgRg no REsp 1.052.960-MG, 

REsp 1.034.264-DF). Em outras palavras, ou as partes convencionam 

nova obrigação, a ser objeto de homologação (caso em que eventual 

cumprimento de sentença obedecerá ao novo pacto) ou pedem 

simplesmente a suspensão do processo para cumprimento voluntário da 

obrigação, na forma do art. 922 do CPP (caso em que eventual 

descumprimento pelo executado importará no simples prosseguimento da 

execução). Não é possível o deferimento dos dois requerimentos em 

conjunto, porquanto são incompatíveis entre si. Nesse sentido, antes da 

análise do acordo noticiado, determino a intimação das partes a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam se pretendem efetivamente a 

novação das obrigações (caso em que o acordo será homologado na 

forma do art. 487, III, b, do CPC) ou se pretendem a mera suspensão do 

processo (na forma do art. 922 do CPC). Ressalto e advirto as partes que, 

caso manifestem e insistam na homologação do pacto, eventual pedido de 

cumprimento de sentença recairá sobre o novo título judicial (sentença 

homologatória) obedecendo os valores e demais obrigações constantes 

do novo acordo; caso manifestem pela simples suspensão, deverão ser 
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desconsideradas quaisquer alterações nas obrigações originárias, 

inclusive com relação ao valor do título. Consigno, por fim, que a ausência 

de manifestação importará na presunção de que as partes pretendem a 

homologação do acordo, que importará em novação das obrigações e a 

consequente extinção do processo com resolução do mérito (na forma do 

art. 487, III, b, do CPC) com o arquivamento dos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DIAS DA SILVA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do CPF do reclamando, defiro o pedido 

para promover buscas nas ferramentas que é possível a localização de 

endereço, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD, SIEL e CAGED. Em relação 

demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM, OI, 

ENERGISA E SAMAE para, no prazo de 10 dias, informar se o reclamado 

possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as 

informações, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNOILDE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do CPF do reclamando, defiro o pedido 

para promover buscas nas ferramentas que é possível a localização de 

endereço, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Em relação demais 

pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM, OI, ENERGIZA e 

SAMAEpara, no prazo de 10 dias, informar se o reclamado possui 

cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as informações, 

intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Em 

relação demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM, OI, 

ENERGISA e SAMAE para, no prazo de 10 dias, informar se o reclamado 

possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as 

informações, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SANTOS DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Em 

relação demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM, OI, 

ENERGISA e SAMAE para, no prazo de 10 dias, informar se o reclamado 

possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as 

informações, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do CPF do reclamando, promovo 

buscas nas ferramentas que é possível a localização de endereço do 

executado, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD, SIEL e CAGED. Em relação 

demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, ENERGISA e OI para, no 

prazo de 10 dias, informar se o reclamado possui cadastro em seu banco 

de dados (endereço). Com as informações, intime-se o reclamante para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o requerimento do ID 27309122, 

considerando que há nos autos a informação do CPF do reclamando, 

promovo buscas nas ferramentas em que é possível a localização de 

endereço, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Assim, tendo em 

vista que foi localizado endereço diverso do informado nos autos (extrato 

anexo), CITE-SE o executado nos termos da decisão do ID 18839131. 

Caso a diligência seja infrutífera, conclusos para análise do pedido do ID 

27309122. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JEBERSON ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do CPF do reclamando, defiro o pedido 

para promover buscas nas ferramentas que é possível a localização de 

endereço, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD, SIEL e CAGED. Em relação 

demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM, OI, 

ENERGISA E SAMAE para, no prazo de 10 dias, informar se o reclamado 

possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as 

informações, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA COSSETIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VALADARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, tendo em 

vista que tais documentos possuem caráter publico e a sua obtenção está 

acessível a todos, de modo que a diligência incumbe à própria parte, salvo 

se demonstrada a impossibilidade do exequente conseguir as 

informações. Outrossim, promovo diligência via sistema CAGED, que 

alcançara os mesmos fins pretendido no pedido do item "b" (extrato 

anexo). Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 24 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA BIANCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do CPF do reclamando, defiro o pedido 

para promover buscas nas ferramentas que é possível a localização de 

endereço, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD, SIEL e CAGED. Em relação 

demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM, OI, 

ENERGISA e SAMAE para, no prazo de 10 dias, informar se o reclamado 

possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as 

informações, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2019. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT e BACENJUD. Com as informações, 

intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE PACHECO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Em 

relação demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM, OI, 

ENERGISA e SAMAE para, no prazo de 10 dias, informar se o reclamado 

possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as 

informações, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001685-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 27740743. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para promover buscas nas ferramentas que é 

possível a localização de endereço, quais sejam, BACENJUD e INFOJUD. 

Deixo de proceder buscas junto ao SIEL (TRE-MT), uma vez que para o 

atendimento da medida há a necessidade de informar o nome da mãe e da 

data de nascimento do requerido ou número do título de eleitor, a fim de 

instruir a diligência. Com as informações (extrato anexo), intime-se o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-57.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR BISPO DE SOUZA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SILVA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002606-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON PATRICK FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Com 

as informações (extrato anexo), cite-se da presente ação, intimando-o da 

audiência de conciliação designada para o dia 27/04/2020, às 15h30m. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIANE GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 
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credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000071-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN MENDONCA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCANA PRESTACOES DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FARIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

SAMUEL ALFELI (EXECUTADO)

ISABEL DE FATIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RERISON ROGERIO BRESCHI REDIVO OAB - SP356011 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que já houve o decurso do prazo para o 

cumprimento do acordo 22237215, intime-se o exequente para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 24 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001114-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT e BACENJUD. Com as informações, 

intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direit

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000086-05.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DA LUZ PESSOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON ORTIZ RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido do ID 27923544, apenas para realizar 

buscas de endereço do executado no sistema CAGED, que obterá os 

mesmos fins de solicitação de dados para o INSS. Em relação ao pedido 

de oficio à Receita Federal e ao Banco Central, verifica-se que a medida já 

foi deliberada pelo Juízo, conforme extratos nos IDs 21515512 e 

21610796. Com as informações (extrato anexo), intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DONIZETE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Em 

relação demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM, OI, 

ENERGISA e SAMAE para, no prazo de 10 dias, informar se o reclamado 

possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as 

informações, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000307-85.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:H S MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA LAURA COSTA E SILVA POLO PASSIVO: EVERALDO FERNANDES 

BARBOSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

THIAGO Data: 05/08/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME OAB - 

05.964.854/0001-01 (REPRESENTANTE)

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA PEDROSO DA SILVA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000309-55.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: 

ANDRESSA PEDROSO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 05/08/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE SILVA GAVAZZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

 

PROCESSO n. 1000310-40.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARILUCE SILVA 

GAVAZZA POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 05/08/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000312-10.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GILMAR 

APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS POLO PASSIVO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 05/08/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-92.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZINALDO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000313-92.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ZINALDO 

MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 05/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MENDES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Manoel Vicente da Silva (REU)

 

PROCESSO n. 1000314-77.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VALDEMIR 

MENDES POLO PASSIVO: Manoel Vicente da Silva e outros (2) 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 05/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO EVANGELISTA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY GABRIELA ROMERO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002664-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA SUL OESTE FLEX PRINT LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU GRIGOLO JUNIOR OAB - SC19244 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIMAR COELHO DE ASSUNCAO OAB - 997.869.311-49 

(REPRESENTANTE)

GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO OAB - MT24003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-62.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE FIRMINO TOLEDO OAB - 968.432.172-49 (REPRESENTANTE)

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000315-62.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VALDIRENE 

FIRMINO TOLEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARA PATRICIA 

MAZIERO POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

THIAGO Data: 05/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MENDES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Manoel Vicente da Silva (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT14312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE NUNES VITOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração suficientemente 

segura de que o reclamante frequentou regularmente e concluiu o curso 

oferecido pela reclamada há mais de um ano e meio (ID 29003301). Por 

outro lado, informa a reclamante que solicitou a expedição do documento, 

inclusive com urgência, não sendo atendida até a presente data. Dessa 

forma, em juízo de rasa cognição, não se vislumbra justificativa plausível 

para que a reclamada se negue a expedir o diploma em questão. A 

postura da reclamada viola o disposto no art. 18 da Portaria n. 

1.095/2018-MEC (editada em consonância com e para regulamentação do 

Decreto nº 9.235/2017), que estabelece o prazo de 60 dias para 

expedição do diploma contados da data da colação de grau, que deverá 

ser registrado também no prazo de 60 dias contados da data da 

expedição. Neste caso concreto há evidências de que a reclamada 

extrapolou em muito os prazos fixados nas normas acima mencionadas, 

sem qualquer justificativa aparente. O perigo da demora revela-se com 

evidência, já que a ausência de entrega do diploma certamente está lhe 

causando prejuízos, em razão da alta probabilidade de se ver impedido de 

exercer plenamente o trabalho. Além disso, demonstra satisfatoriamente 

que a ausência do documento está prejudicando a realização de outros 

cursos posteriores à graduação. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente 

deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se 

efetivamente o direito da reclamante de receber o diploma for confirmado 

na sentença, esta terá suportado um prejuízo de grande monta. Como 

consequência, necessária a concessão da tutela de urgência antecipada 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. No sentido mesmo sustentado neste 

julgado, a iterativa jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMORA 

NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DO CURSO DE PEDAGOGIA – INSURGÊNCIA 

CONTRA DEFERIMENTO DA LIMINAR – CURSO CONCLUÍDO - 

DEMORAINJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie dos autos, 

a controvérsia instaurada gira em torno do ato praticado pela Instituição de 

Ensino agravada, que não providenciou a EXPEDIÇÃO do documento 

solicitado pela agravada, não obstante esta tenha comprovado nos autos 

que concluiu regularmente o curso.As atividades desempenhadas pelas 

instituições privadas de ensino inserem-se no conceito amplo de serviços 

contido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), de modo que, ao 

colocar seus cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai 

para si a responsabilidade de emitir em tempo razoável o 

DIPLOMA/certificado válido aos formandos, para que possam exercer a 

profissão que escolheram.A excessiva e injustificada DEMORA da 

EXPEDIÇÃO do documento é inadimplemento que tem reflexos na vida 

profissional do aluno e certamente causa-lhe transtornos. (TJMT - N.U 

1010734-83.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018) TJRJ-0199285) APELAÇÃO 

CÍVEL. RITO SUMÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR 

PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTOR QUE CONCLUI O 

CURSO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

EM 02.03.2005 E NÃO OBTÉM ÊXITO EM RECEBER O DIPLOMA. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE AFIRMA NÃO TER INGERÊNCIA SOBRE A 

EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO, UMA VEZ QUE A AUTENTICAÇÃO É FEITA 

POR OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A ADOÇÃO DE 

PROVIDÊNCIAS EFETIVAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM 

QUE PESE TER INICIADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA 

QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO 

COMPETENTE PELA AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO. MOROSIDADE 

INJUSTIFICÁVEL. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA. FALHA E INEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AO 

QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (Apelação nº 

0037050-76.2010.8.19.0205, 8ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gilda 

Carrapatoso. j. 08.04.2014). DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO 

DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. 1. A demora injustificada na expedição de 

diploma é fato gerador de dano moral in re ipsa, sendo presumíveis os 

prejuízos extrapatrimoniais ao ex-discente que aguarda, além do prazo 

razoável, a devida titulação. 2. Condenação por dano moral readequada 

aos parâmetros da jurisprudência da Câmara em casos símiles. 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 19ª Câmara Cível, 

Apelação cível nº 70080306327, Relator: Mylene Maria Michel, j. 

14/03/2019) Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada para o fim de determinar que a reclamada UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, expeça, no prazo de 20 dias, o diploma do curso de 

DIREITO em favor da reclamante JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO 

OLIVEIRA, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00, até o limite de 

20 salários mínimos. Ressalto, por fim, que por se tratar de pedido dirigido 

em face de instituição de ensino particular, bem como em razão da 

natureza do procedimento (processo de conhecimento), a princípio a 

competência para o julgamento da pretensão está afeta à Justiça Comum 

estadual, conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça a partir do julgamento do C.C. 108.466-RS (v. também REsp 

129.579-0/PE e REsp 130.797-3/PE). Porém, a fim de verificar eventual 

interesse da União no feito, assim como para que o órgão próprio tenha 

conhecimento da conduta praticada pela reclamada, descrita na inicial, 

determino a expedição de ofício à Advocacia Geral da União (AGU), bem 

como ao Ministério da Educação (MEC), informando acerca da existência 

da presente demanda. Presentes os requisitos legais e por se tratar de 

relação de consumo (art. 2º e 3º, do CDC), defiro o pedido para inversão 

do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 
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sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-61.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA GONZAGA DOS SANTOS HERRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que o presente 

processo tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[1]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[2]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por OI BRASIL TELECOM S/A (empresa em recuperação judicial) em face 

de MAURINA GONZAGA DOS SANTOS HERRERO. Em síntese, os 

embargos versam sobre excesso de execução decorrentes da utilização 

parâmetros equivocados para o cálculo do montante da condenação, uma 

vez que a exequente teria atualizado o cálculo em período posterior ao 

pedido de recuperação judicial, situação vedada pela Lei de Falências. 

Devidamente intimado, o embargado não apresentou manifestação nos 

presentes autos, ID (28306195). À embargante assiste razão. O crédito 

discutido nos presentes autos tem sua gênese em período anterior ao 

pedido de recuperação judicial, razão pela qual tem natureza de crédito 

concursal e deve seguir os parâmetros de pagamento definidos na Lei de 

Falências, especialmente o termo ad quem de atualização monetária e 

incidência de juros (que, no caso dos autos, é a data do pedido de 

recuperação judicial, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05). Nesse 

sentido, é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. 

NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 

1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, 

interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 

Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da 

coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de 

juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória 

por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em 

habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção 

monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica 

negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF.4. O plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 

devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos 

devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem 

que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as 

condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre 

respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso 

especial não provido. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifos 

nossos). Trata-se de uma medida que visa dar tratamento igualitário entre 

os credores concursais, bem como prestigiar a finalidade da lei, dando 

viabilidade ao plano de recuperação judicial e, consequentemente, 

assegurando a continuidade das atividades da empresa em dificuldades 

financeiras. Assim, considerando que a embargada havia juntado aos 

autos planilha de cálculo com atualização monetária e incidência de juros 

em período imune, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05, resta 

incontroverso o excesso de execução, sendo procedentes os termos dos 

embargos opostos. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na 

forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Neste diapasão, 

intime-se o exequente/embargado para apresentar nova planilha de 

cálculos, que deverá observar estritamente os parâmetros 

supramencionados, bem como atualizar o débito utilizando juros simples. 

Após, intime-se a executada/embargante para manifestação. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE. Juíza Leiga Matrícula Nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [1] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [2] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010009-72.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que o presente 

processo tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1] ). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[1]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[2]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por OI BRASIL TELECOM S/A (empresa em recuperação judicial) em face 
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de ROSALINA DE OLIVEIRA. Em síntese, os embargos versam sobre 

excesso de execução decorrentes da utilização parâmetros equivocados 

para o cálculo do montante da condenação, uma vez que a exequente 

teria atualizado o cálculo em período posterior ao pedido de recuperação 

judicial, situação vedada pela Lei de Falências. Devidamente intimado, o 

embargado não apresentou manifestação nos presentes autos, ID 

(28307144). À embargante assiste razão. O crédito discutido nos 

presentes autos tem sua gênese em período anterior ao pedido de 

recuperação judicial, razão pela qual tem natureza de crédito concursal e 

deve seguir os parâmetros de pagamento definidos na Lei de Falências, 

especialmente o termo ad quem de atualização monetária e incidência de 

juros (que, no caso dos autos, é a data do pedido de recuperação judicial, 

nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05). Nesse sentido, é o entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF.4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 

violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifos nossos). Trata-se 

de uma medida que visa dar tratamento igualitário entre os credores 

concursais, bem como prestigiar a finalidade da lei, dando viabilidade ao 

plano de recuperação judicial e, consequentemente, assegurando a 

continuidade das atividades da empresa em dificuldades financeiras. 

Assim, considerando que a embargada havia juntado aos autos planilha de 

cálculo com atualização monetária e incidência de juros em período imune, 

nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05, resta incontroverso o excesso de 

execução, sendo procedentes os termos dos embargos opostos. 3. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. Neste diapasão, intime-se o exequente/embargado para 

apresentar nova planilha de cálculos, que deverá observar estritamente 

os parâmetros supramencionados, bem como atualizar o débito utilizando 

juros simples. Após, intime-se a executada/embargante para 

manifestação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 

de Fevereiro de 2020. LIVRADA GAETE. Juíza Leiga Matrícula Nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [1] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [2] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010371-45.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GUARNIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que o presente 

processo tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[1]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[2]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por OI BRASIL TELECOM S/A (empresa em recuperação judicial) em face 

de FLAVIO GUARNIERI. Em síntese, os embargos versam sobre excesso 

de execução decorrentes da utilização parâmetros equivocados para o 

cálculo do montante da condenação, uma vez que a exequente teria 

atualizado o cálculo em período posterior ao pedido de recuperação 

judicial, situação vedada pela Lei de Falências. Devidamente intimado, o 

embargado não apresentou manifestação nos presentes autos, ID 

(28215527). À embargante assiste razão. O crédito discutido nos 

presentes autos tem sua gênese em período anterior ao pedido de 

recuperação judicial, razão pela qual tem natureza de crédito concursal e 

deve seguir os parâmetros de pagamento definidos na Lei de Falências, 

especialmente o termo ad quem de atualização monetária e incidência de 

juros (que, no caso dos autos, é a data do pedido de recuperação judicial, 

nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05). Nesse sentido, é o entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF.4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 

violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifos nossos). Trata-se 

de uma medida que visa dar tratamento igualitário entre os credores 

concursais, bem como prestigiar a finalidade da lei, dando viabilidade ao 

plano de recuperação judicial e, consequentemente, assegurando a 

continuidade das atividades da empresa em dificuldades financeiras. 

Assim, considerando que a embargada havia juntado aos autos planilha de 

cálculo com atualização monetária e incidência de juros em período imune, 

nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05, resta incontroverso o excesso de 

execução, sendo procedentes os termos dos embargos opostos. 3. Ante 
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o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. Neste diapasão, intime-se o exequente/embargado para 

apresentar nova planilha de cálculos, que deverá observar estritamente 

os parâmetros supramencionados, bem como atualizar o débito utilizando 

juros simples. Após, intime-se a executada/embargante para 

manifestação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 

de Fevereiro de 2020. LIVRADA GAETE. Juíza Leiga Matrícula Nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [1] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [2] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011492-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que o presente 

processo tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[1]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[2]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por OI BRASIL TELECOM S/A (empresa em recuperação judicial) em face 

de ANA ELZA DA SILVA. Em síntese, os embargos versam sobre 

excesso de execução decorrentes da utilização parâmetros equivocados 

para o cálculo do montante da condenação, uma vez que a exequente 

teria atualizado o cálculo em período posterior ao pedido de recuperação 

judicial, situação vedada pela Lei de Falências. Devidamente intimado, o 

embargado não apresentou manifestação nos presentes autos, ID 

(28305630). À embargante assiste razão. O crédito discutido nos 

presentes autos tem sua gênese em período anterior ao pedido de 

recuperação judicial, razão pela qual tem natureza de crédito concursal e 

deve seguir os parâmetros de pagamento definidos na Lei de Falências, 

especialmente o termo ad quem de atualização monetária e incidência de 

juros (que, no caso dos autos, é a data do pedido de recuperação judicial, 

nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05). Nesse sentido, é o entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF.4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 

violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifos nossos). Trata-se 

de uma medida que visa dar tratamento igualitário entre os credores 

concursais, bem como prestigiar a finalidade da lei, dando viabilidade ao 

plano de recuperação judicial e, consequentemente, assegurando a 

continuidade das atividades da empresa em dificuldades financeiras. 

Assim, considerando que a embargada havia juntado aos autos planilha de 

cálculo com atualização monetária e incidência de juros em período imune, 

nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05, resta incontroverso o excesso de 

execução, sendo procedentes os termos dos embargos opostos. 3. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. Neste diapasão, intime-se o exequente/embargado para 

apresentar nova planilha de cálculos, que deverá observar estritamente 

os parâmetros supramencionados, bem como atualizar o débito utilizando 

juros simples. Após, intime-se a executada/embargante para 

manifestação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 

de Fevereiro de 2020. LIVRADA GAETE. Juíza Leiga Matrícula Nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [2] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 27395197 e 27162676). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf.ID nº 26509292), necessário é a extinção do presente feito. 
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3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, 

opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 

2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de Fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000361-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28776251). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHENE DEISE DO NASCIMENTO OAB - MT19051/O (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28775576). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 
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presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28606314). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR VALDOMERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAIR LEME DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em audiência (cf. ID nº 28419921). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 03 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 28330874) intimação do exequente informou o 

cumprimento da obrigação, bem como pugna pela extinção do feito (cf.ID 

nº 28783806). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AYLANE MIRANDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27174199 e 27546179). 

Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE 

Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WARISTON DE SALES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SOARES FERREIRA 87143348104 (REQUERIDO)

MARIA SOARES FERREIRA 61639460144 (REQUERIDO)

SIDNEI SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente informou o cumprimento de 

sentença. Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

(cf.ID nº 28829041), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-65.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENDREW HENRIQUE DA SILVA FELFILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28719781). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Cancela-se a audiência designada para a data de 

23/06/2020 ás 14h 15min. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE 

Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CONCEICAO VIEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 25092690). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado 

(cf.ID nº 22942898), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de Fevereiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO MENDES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em audiência (cf. ID nº 28877369). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152806 Nr: 1617-47.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$513,08 

(Quinhentos e treze reais e oito centavos) , a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$136,23 (Cento 

e trinta e seis reais e vinte e três centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA CONCEIÇÃO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, a fim de indicar e comprovar seu endereço. 
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II. Deverá a autora, ainda, juntar aos autos extrato do CNIS de seu falecido 

esposo, a fim de verificar se o mesmo detinha qualidade de segurado na 

data do óbito (em 22/03/2015). III. Após, venham os autos conclusos. IV. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000394-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO PASOLINI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000394-71.2020.8.11.0045 EMBARGANTE: JOAO LUIZ BASSO, 

ROSANGELA TERESINHA BASSO EMBARGADO: EDIO PASOLINI Vistos, 

etc. I. Apesar da parte Embargante se intitular como hipossuficiente, 

inexistem quaisquer elementos capazes de demonstrar que a mesma não 

possui capacidade de arcar com as custas processuais, eis que não 

trouxe aos autos documentos comprobatórios. II. Pelo contrário, os valores 

objetos de transação e discutidos na presente lide, o valor do bem dado 

como garantia hipotecária e a pesquisa efetuada via Sistema Renajud 

(documento anexo), indicam capacidade financeira pelos Embargantes. III. 

Ademais, ao propor os presentes embargos a parte Embargante deixou de 

acostar ao feito as peças processuais relevantes, conforme disciplina o 

art. 914, § 1°, do Código de Processo Civil. IV. Desta forma, intime-se a 

parte Embargante para emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320, 

321 e 914, § 1°, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de: a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida 

na inicial, juntando documentos necessários para a prova de tal fato, sob 

pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. b) acostar 

aos autos os documentos processuais relevantes da ação de execução. 

V. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003623-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZANIRA RODRIGUES SILVA COSTA (REU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Certifique-se se a Defensoria Pública do Estado do Maranhão 

foi intimada para especificar as provas que pretende produzir. Em caso 

negativo, proceda-se a intimação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-10.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO RENATO PICCINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000508-10.2020.8.11.0045 AUTOR: HILARIO RENATO PICCINI REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I. Do compulso dos autos, denota-se a inexistência de guia arrecada e do 

devido comprovante de pagamento, de modo que nos termos do disposto 

no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das 

custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos respectivos 

recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. IV. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003962-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIZ MOREIRA (REU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003962-37.2016.8.11.0045 AUTOR(A): C. D. A. S. REU: FUNDACAO 

LUVERDENSE DE SAUDE, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MILTON 

LUIZ MOREIRA Vistos, etc. I. Defiro os pleitos constantes nos itens "7" e 

"8" do pleito no id. n. 23186607, formulado pelo Requerido Município de 

Lucas do Rio Verde/MT. II. Sem prejuízo do delineado supra, considerando 

que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a consulta de 

endereço do Requerido Milton Luiz Moreira junto aos Sistemas 

Informatizados. III. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço 

diverso daqueles constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação do Requerido Milton Luiz Moreira. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000215-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEKI CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FAVARO CASSIANO DACA 05719874941 (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000215-40.2020.8.11.0045 AUTOR(A): NEKI CONFECCOES LTDA REU: 

FRANCIELE FAVARO CASSIANO DACA 05719874941 Vistos, etc. I. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). 

II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, 

concedendo à parte Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003462-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAIA DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003462-63.2019.8.11.0045 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANTONIO MAIA DE LIMA FILHO Vistos, etc. I. Intime-se a 

parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para fins de comprovar se a parte Requerida fora devidamente notificada 

acerca da mora, vez que ausentes documentos dando conta da 

notificação quanto a mora. Em igual prazo, determino que a parte Autora 

atribua o valor correto à causa, bem como providencie o recolhimento 

complementar das custas iniciais referentes as parcelas vencidas e 

vincendas. Acerca do tema, importante transcrever ementa 

jurisprudencial: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS 

- TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa nas ações de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente deve corresponder ao 

montante concernente às parcelas vencidas e vincendas na data do 

ajuizamento da demanda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com 

determinação.”  (TJ-SP -  AI :  21700734920158260000 SP 

2170073-49.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 24/09/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/09/2015). (Sem grifos no original). II. O não cumprimento da 

emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. IV. Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. VI. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000507-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1 0 0 0 5 0 7 - 2 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BASE NORTE 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME Vistos, etc. I. Do 

compulso dos autos, denota-se a inexistência de guia arrecada e do 

devido comprovante de pagamento, de modo que nos termos do disposto 

no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das 

custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos respectivos 

recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. IV. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000404-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADILHA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000404-18.2020.8.11.0045 AUTOR(A): PADILHA CONSULTORIA 

FINANCEIRA LTDA - ME REU: FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR 

Vistos, etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na 

inicial, concedendo à parte Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000405-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PADILHA CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000405-03.2020.8.11.0045 AUTOR(A): PABLO PADILHA CORTES REU: 

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR Vistos, etc. I. A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. 

Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, 

concedendo à parte Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000445-82.2020.8.11.0045 AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a inexistência de guia 

arrecada e do devido comprovante de pagamento, de modo que nos 

termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, 

intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação 

dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. 
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Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004627-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA TAISA PUHL GELLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004627-19.2017.8.11.0045 AUTOR(A): DAIANA TAISA PUHL GELLER 

REU: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos, etc. I. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade 

de Processo Administrativo e de Certidão de Dívida Ativa proposta por 

Daiana Taisa Puhl Geller em desfavor do Estado de Mato Grosso. Consta 

na exordial, que a parte Autora pretende a declaração de nulidade do Auto 

de Infração n. 137897/2013, do Termo de Embargo n. 124314/2013, bem 

como da cobrança da CDA n. 2017173232. Emenda à petição inicial no id. 

n. 10860564, para fins dar à causa o valor de R$ 103.894,08. Decisão 

inicial no id. n. 11216134, deferindo o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência e determinando a citação da parte Requerida. 

Manifestação da parte Autora no id. n. 16998981, informando o 

descumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. II. Defiro o solicitado no id. n. 16998981, cumpra-se nos termos ali 

delineados, consoante as razões declinadas na decisão n. 11216134. III. 

Ademais, certifique-se a Secretaria Judicial se o Requerido Estado de 

Mato Grosso fora devidamente citado, e em caso negativo determino a 

adoção das medidas necessárias ao ato citatório. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000453-59.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000453-59.2020.8.11.0045 AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a 

inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de pagamento, de 

modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 

22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com 

a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005260-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005260-30.2017.8.11.0045 AUTOR(A): MARA DA SILVA SOUZA REU: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. I. Trata-se 

de Ação Indenizatória proposta por Mara da Silva Souza em desfavor do 

Município de Lucas do Rio Verde/MT. Consta na exordial, que a Autora é 

proprietária de um imóvel localizado no Bairro Veneza, sendo que 

posteriormente tomou conhecimento de que o mesmo fora edificado em 

cima de um antigo “lixão” da cidade, o qual apresenta uma série de 

problemas estruturais, decorrentes da localização. Todavia, verifico 

trâmite na Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT de 

demanda versando sobre os mesmos pedidos dispostos nesta lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. De 

proêmio, importa salientar que após análise do Sistema PJe, verifico o 

trâmite de 1 (uma) ação que “a priori” versa sobre os mesmos fatos, 

sendo ela: 1. Processo n. 1004515-50.2017.8.11.0045 – Terceira Vara. 

Releva notar, que em análise preliminar ambas as demandas foram 

propostas pelas mesmas Advogadas, todas em desfavor do Município de 

Lucas do Rio Verde/MT e todas versam sobre os mesmos fatos. III. Assim, 

deve ser analisada a possibilidade de conexão entre todos os feitos que 

versem sobre os mesmos fatos desta lide, de modo a evitar prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso julgadas separadamente, nos 

termos do art. 55, § 3°, do Código de Processo Civil, com redação “in 

verbis”: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles.” (Sem grifos no original). IV. Desta forma, 

intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

relação de todas as ações propostas em desfavor do Município de Lucas 

do Rio Verde/MT, cujos fatos sejam idênticos ao presente feito, em 

observância aos princípios da razoável duração do processo e 

cooperação, estampados nos arts. 4° e 6° do Código de Processo Civil. V. 

Comuniquem-se os Juízos da Terceira e Sexta Vara acerca do conteúdo 

da presente decisão. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003171-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE CRISTINA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003171-63.2019.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DAYANE CRISTINA BARBOSA 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro 

liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração documental da 

mora, pois a parte Requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito 

dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. 

Determino a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via 

sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a 

qual deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma postulada. V. Feita a 

apreensão e o depósito, cite-se a parte Requerida para, em quinze (15) 

dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) dias a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação total da mora (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69), as custas iniciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco dias após executada a liminar 

sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (Requerente), devendo ser expedido ofício 
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ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para a parte 

Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições 

existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja 

obrigação é da parte Requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

VIII. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006119-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BOLDRINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Sem prejuízo da incidência da multa arbitrada na decisão 

inicial, intime-se a requerida para o imediato cumprimento da liminar 

deferida, a fim de que proceda a retirada do nome do autor dos cadastros 

de proteção ao crédito, em relação ao débito objeto da inicial. Caso a 

inscrição tenha como origem débito diverso, a requerida deverá 

esclarecer nos autos. II. No mais, aguarde-se a audiência de 

conciliação/mediação designada nos autos. III. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004168-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DO 

JUSTIÇA APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003365-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001280-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005265-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA BURATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1005265-81.2019.8.11.0045 para dia 

26/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004666-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NETO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1004666-45.2019.8.11.0045 para dia 

26/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000134-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1000134-62.2018.8.11.0045 para dia 

26/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006337-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA ANDRADE SETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

Agendado pericia do processo 1006337-06.2019.8.11.0045 para dia 

26/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 366-67.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SUCATAS IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245 A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10030/MT, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239-A/MT

 Diante do exposto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

proposta por Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial em desfavor de 

Comércio de Sucatas Irmãos Ferreira Ltda - ME, para fins de:DECLARAR 

incorretos os cálculos ofertados pelo Exequente Comércio de Sucatas 

Irmãos Ferreira Ltda - ME, quando da formulação do pedido de 

cumprimento de sentença à fl. 163;HOMOLOGAR os cálculos 
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apresentados pela Executada Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, 

quando da formulação da impugnação ao cumprimento de sentença à fl. 

169v;JULGO EXTINTO a presente Ação de Cumprimento de Sentença 

proposta por Comércio de Sucatas Irmãos Ferreira Ltda - ME em desfavor 

de Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, com fundamento no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil, porquanto necessária a habilitação junto 

ao juízo da recuperação judicial.Condeno a parte Exequente ao pagamento 

de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do percentual 

apurado entre a diferença dos cálculos apresentados pelas partes, por 

representar o verdadeiro benefício econômico da lide, nos termos do art. 

85, § 2°, do Código de Processo Civil.Sobre o tema, eis o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – 

ACOLHIMENTO DA DEFESA – SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA PARTE 

EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. São devidos honorários 

sucumbenciais referentes à fase executiva, seja ela resistida ou não. 

Caso a parte executada seja vitoriosa na impugnação eventualmente 

apresentada, a condenação deve ser fixada em favor do advogado que a 

representa.” (TJMT - N.U 1013532-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019). (Sem grifos no original).Transitada em julgado esta sentença, 

proceda-se às devidas baixas na distribuição. Após, ao 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88148 Nr: 2008-75.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE 

INFORME DADOS BANCARIOS PARA LEVANTAMENTO DE NUMERARIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91604 Nr: 5489-46.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para indicar nos autos dados bancários para 

liberação dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 6350-32.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PICCINI, JULIANA TORRES VEDANA 

PICCINI, TALEMICO PICCINI, VITÓRO JUNIOR PICCINI, NARA CARDOSO 

OLIVERIA PICCINI, VANI TEREZINHA PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, 

MAURICE INEZ PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95283 Nr: 2120-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS 

- OAB:MT/6.233-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando a necessidade de demonstração da versão disposta na 

exordial, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

março de 2020, às 16h30min.

II. Intime-se o Requerente, pessoalmente, para prestar depoimento 

pessoal, nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. Em relação a intimação pessoal do Requerente, esta será dispensada 

em caso de manifestação dos Advogados informando o comparecimento 

espontâneo, a qual intimo para tal fim desde já, concedendo o prazo de 5 

(cinco) dias para tanto.

IV. Ademais, intime-se a parte Autora para, querendo, arrolar as 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de 

Processo Civil).

V. No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que 

as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VII. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117049 Nr: 7866-19.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE FERREIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal à autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144712 Nr: 6051-16.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEDRO MIRAGLIA GELLER, LEIDI CRISTINA 

GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES MIRAGLIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA COSTA 

BERTONCELLO - OAB:19161, JULIANA DE ANDRADE - OAB:22462/O

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42228 Nr: 2536-80.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, ANTONIO 

AUGUSTO PIRES JUNIOR, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA 

SILVA, PEDRO LUIZ LOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 
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OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GOMES DO 

AMARAL - OAB:44860

 Vistos etc.

Antes de conhecer a substância da exceção e verificar se algum 

argumento pode ser conhecido, dê-se vista dos autos ao Excipiente por 

15 (quinze) dias, a fim de que manifeste quanto à impugnação 

apresentada pela Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 3460-86.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCEDIR PAULO PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUAREZ LUIZ PERLIN, GERCI 

LOPES PERLIN, LUCIANA DIAS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Intimação da parte requerida para manifestação acerca do laudo pericial 

de fls. 189/248. No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114448 Nr: 6403-42.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO LUCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA MOURA DA SILVA - 

OAB:18.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, ficando o autor isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.3.1. Incabível o reexame 

necessário.3.2. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

despeito dos laudos/exames médicos que instruem o pedido inicial, tenho 

como necessária a realização de perícia médica, a fim de comprovar a 

incapacidade laboral alegada. Além disso, muito embora o indeferimento 

administrativo do benefício pelo INSS tenha como fundamento “parecer 

contrário da perícia médica”, a análise do CNIS apresentado pela parte 

autora sugere dúvidas em relação à sua qualidade de segurada. Sendo 

assim, indefiro a tutela de urgência e DETERMINO a realização antecipada 

de perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no 

sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, 

deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de 

tutela, devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - 600.746.463-62 

(REPRESENTANTE)

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com deficiência, em 

que se pleiteia benefício à pessoa de baixa renda, com pedido de tutela de 

urgência. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO ao requerente o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Ressalta-se, ainda, o interesse de 

agir da parte autora, que aguarda desde 09/09/2019 a resposta de seu 

pedido administrativo. Ou seja, muito além do prazo de 90 (noventa) dias 

fixado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida (artigo 

543-B do CPC). Pois bem. Conforme preceitua o art. 20, § 3º, da Lei 

8.742/93: “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 

seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” Como visto, o aludido 
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dispositivo estabelece como critério objetivo a renda per capita. Quanto à 

renda, temos que no julgamento da Reclamação (RCL) 4374, por maioria 

de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a 

inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como critério para a 

concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda familiar mensal 

per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por considerar que esse 

critério está defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. Foi 

declarada também a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 

da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Por outro lado, segundo 

jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve ser entendido de forma 

taxativa, mas sim como um parâmetro para se auferir a condição de 

miserabilidade, de incapacidade, da família para prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa. Destarte, se através de outros 

meios for possível constatar esta condição torna-se devido o benefício. 

Analisando-se os elementos trazidos aos autos, sobretudo a condição 

social/cultural da autora e de seu grupo familiar (segundo o narrado, a 

única renda provém do salário de seu genitor, no valor mensal de R$ 

1.030,00, para o sustento da autora, sua genitora e seu irmão também 

menor de idade) entendo que se encontra plenamente configurada a 

situação de miserabilidade almejada pelo fim teleológico da norma de 

regência. Por outro lado, com relação à verificação da incapacidade, 

constam dos autos atestados médicos dando conta que a autora, que tem 

11 anos de idade, é portadora de “aplasia grave de medula” (CID 10 D 

61.0), cuja doença pode causar infecções graves e quadro de 

plaquetopenia grave, com necessidade de transfusão de 1 inudade de 

plaquetas por aférese ou transfusão de concentrado de hemácias 

filtradas se anemia grave. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que implante o benefício de 

prestação continuada – LOAS à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

beneficiária: Anna Clara Pereira da Silva; b) O benefício concedido: 

Prestação Continuada - LOAS; c) CPF: 629.133.053-93; d) A renda mensal 

atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data 

da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Encaminhem-se também os documentos indicados no 

Capítulo 02, Seção 06, Item 2.6.5, da CNGC. Intime-se e notifique-se o 

Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Cientifique ao Gerente 

do Executivo do INSS em Cuiabá-MT (EADJ), que o descumprimento desta 

determinação implicará em multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

configuração de crime de desobediência (art. 330 do CP), sem prejuízo do 

afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público, configurando, 

ainda, improbidade administrativa (art. 10, caput, da LIA). Embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ciente de que, não contestada a 

ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo 

requerente (artigos 183, 307 do CPC). Após a apresentação da 

contestação ou o decurso do prazo para tanto, determino a realização de 

estudo social pelo Setor Social deste juízo, devendo o laudo ser 

apresentado em 30 (trinta) dias. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) 

qual a renda mensal per capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior 

a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per 

capita seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição 

de miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de absoluta 

carência de recursos para a subsistência? Após a apresentação da 

contestação ou o decurso do prazo para tanto, determino também a 

realização de perícia médica. Para tanto, nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, 

e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual em 

virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário de 

assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça 

Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Com os 

laudos nos autos, intimem-se as partes sobre o resultado, podendo os 

assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecer seus 

pareceres no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único 

do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MARQUES ALEXANDRINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000143-53.2020.8.11.0045 AUTOR(A): DIOGO MARQUES ALEXANDRINO 

DOS SANTOS REU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. I. Do 

compulso dos autos, notadamente da manifestação n. 28130085, 

denota-se que anterior a propositura desta lide fora protocolada a Ação 

Indenizatória c.c. Danos Morais e Materiais n. 1000141-83.2020.8.11.0045, 

com trâmite da Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a 

qual dispõe sobre os mesmos fatos dispostos nesta lide, sendo aquela 

proposta pela genitora (Rosenil Marques de Miranda) e esta pelo irmão 

(Diogo Marques Alexandrino dos Santos) do “de cujus” (Douglas Marques 

de Miranda). Malgrado não subsista relação de identidade perfeita entre a 

causa de pedir e o pedido em todas as ações, o fato é, e isso não se pode 

sonegar, que a causa de pedir remota (o fato fundante, que abrange os 

acontecimentos concernentes à constituição da relação jurídica de direito 

material, e o fato contrário, evento que, por obra da parte adversa, faz 

emergir o interesse do requerente de invocar a tutela jurisdicional) é 

idêntica em todas as demandas, o quê implica considerar, por força de 

conclusão lógica, que o desfecho/julgamento de uma ação está 

diretamente ligado ao resultado-final da outra. Com efeito, subsistindo, 

mesmo que remotamente, a possibilidade concreta de prolação de 

decisões conflitantes, fruto da existência de fator de semelhança, que 

acarrete em caráter de prejudicialidade de uma demanda em prejuízo da 

outra, caracteriza-se como medida conveniente que as ações sejam 

reunidas, para efeito de evitar divergência, nos termos do art. 55, § 3°, do 

Código de Processo Civil, com redação “in verbis”: “Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os 

processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes 

ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão 

entre eles.” (Sem grifos no original). II. A conexão é matéria de interesse 

público, passível, portanto, de análise “ex officio”. O caso em questão 

aponta a probabilidade da existência de decisões conflitantes caso as 

demandas conexas sejam analisadas por juízos diferentes, e havendo 

prejudicialidade entre as demandas, a reunião dos feitos é medida que se 

impõe, a fim de que sejam processadas e decididas conjuntamente, forte 

no art. 58 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. CONVENIÊNCIA DA REUNIÃO DAS 

AÇÕES. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PRECEDENTE 

DO STJ. Sobre a conexão, entende o STJ que "a conceituação legal admite 

certo grau de maleabilidade no exame dos casos concretos pelo juiz, à luz 

do critério da utilidade da reunião dos processos como forma de evitar a 

coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o ponto de vista 

prático.” (TJMG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 28/01/2014, 

Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL). Por via de consequência, diante 

desta moldura, dado a existência de relação de conexão, penso que a 

solução, que melhor se ajusta a hipótese ‘sub judice’, centraliza-se no 

reconhecimento da necessidade de reunião dos processos, com o 
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objetivo de viabilizar-se a prolação de decisões judiciais simultâneas e 

não-antagônicas. III. Ante o exposto, DECLARO conexa a presente 

demanda com a Ação Indenizatória c.c. Danos Morais e Materiais n. 

1000141-83.2020.8.11.0045, para o fim de determinar a reunião das 

mesmas, remetendo-se os presentes autos à Sexta Vara desta Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, porquanto é o Juízo reconhecidamente 

prevento para sua análise e decisão com base nos artigos 54, 55, 58 e 59, 

todos do Código de Processo Civil. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. V. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000528-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DO SOCORRO VALES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

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

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que a autora teve seu pedido administrativo apresentado em 07/01/2020 

negado pelo motivo de não ter sido constatada, em exame realizado pela 

perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual. Ou seja, não foi contestada sua qualidade de segurada. 

Além disso, tal condição pode ser evidenciada pelo CNIS juntado aos 

autos. Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, 

no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial 

invocado a revelar que a autora encontra-se acometida de patologia que a 

impede, nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava 

habituada e apta (vide laudos e exames médicos anexados a inicial). Ante 

o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar 

ao INSS que conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome 

da segurada: Kelly do Socorro Vales Lima; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 527.626.372-87; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo 

estimado de duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, a contar da concessão da antecipação da tutela/cumprimento da 

liminar, a fim de que a demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. 

Tenho que este tempo será hábil para a realização dos atos processuais 

até a sentença. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente, DETERMINO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. 

Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-26.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REINALDO DIAS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. II. Analisando 

os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido 

de concessão de tutela específica requerida liminarmente não encontra 

guarida. III. Isso porque, embora seja evidente o interesse de agir da parte 

autora em relação ao pleito da concessão de aposentadoria por invalidez, 

tal interesse não subsiste quanto ao pedido liminar que visa impedir o INSS 

de cessar o auxílio doença que fora prorrogado administrativamente. De 

acordo com o comunicado de decisão juntado no Id 28227885, o INSS 

prorrogou o benefício até o dia 04/02/2020, consignando a necessidade 

de novo pedido administrativo de prorrogação, na hipótese do segurado 

entender que o prazo de recuperação fixado seja insuficiente. Inexiste 

pretensão resistida da autarquia a justificar a intervenção judicial neste 

momento. IV. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. V. 

Antes de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. VI. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de 

Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 260 de 673



apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. VII. A parte autora fica desde já intimada 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. VIII. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. IX. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. X. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. XI. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, 

podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes 

oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o 

parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. XII. Após, 

intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso 

queira. XIII. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. XIV. 

Por fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de 

audiência de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, 

por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

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

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que o autor teve seu pedido administrativo apresentado em 23/12/2019 

negado pelo motivo de não ter sido constatada, em exame realizado pela 

perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual. Ou seja, não foi contestada sua qualidade de segurada. 

Além disso, tal condição pode ser evidenciada pelo CNIS juntado aos 

autos. Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, 

no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial 

invocado a revelar que o autor encontra-se acometido de patologia que o 

impede, nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava 

habituado e apto (vide laudos e exames médicos anexados a inicial). Ante 

o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar 

ao INSS que conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome 

do segurado: Ivan Alves Sousa; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; 

c) CPF: 001.415.792-69; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do 

início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez 

que deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com 

o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício 

de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, 

CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor 

dos honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual 

em virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário 

de assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da 

Justiça Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao 

juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000431-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FARIAS DE SOUZA (AUTOR)

NEILSON DINIZ SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA SANTA VITORIA LTDA - EPP (REU)
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ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA. (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000431-98.2020.8.11.0045 AUTOR: VALTER FARIAS DE SOUZA, 

NEILSON DINIZ SANTOS REU: ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE 

LTDA., ALGODOEIRA SANTA VITORIA LTDA - EPP Vistos, etc. I. De 

proêmio, necessário dispor que nos autos da Ação de Reparação por 

Danos Materiais e Morais n. 1001352-91.2020.8.11.0045, com trâmite na 

Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, consta realização 

de prova pericial acerca da necessidade de promoção de obras pela 

Requerida e prolação de decisão (id. n. 24227122) data de 25.09.2019, 

determinando a imediata realização de obras pela Requerida Algodoeira 

Inacia Dutra Duarte Ltda. Malgrado não subsista relação de identidade 

perfeita entre a causa de pedir e o pedido em todas as ações, o fato é, e 

isso não se pode sonegar, que a causa de pedir remota (o fato fundante, 

que abrange os acontecimentos concernentes à constituição da relação 

jurídica de direito material, e o fato contrário, evento que, por obra da parte 

adversa, faz emergir o interesse do requerente de invocar a tutela 

jurisdicional) é idêntica em todas as demandas, o quê implica considerar, 

por força de conclusão lógica, que o desfecho/julgamento de uma ação 

está diretamente ligado ao resultado-final da outra. Com efeito, 

subsistindo, mesmo que remotamente, a possibilidade concreta de 

prolação de decisões conflitantes, fruto da existência de fator de 

semelhança, que acarrete em caráter de prejudicialidade de uma demanda 

em prejuízo da outra, caracteriza-se como medida conveniente que as 

ações sejam reunidas, para efeito de evitar divergência, nos termos do 

art. 55, § 3°, do Código de Processo Civil, com redação “in verbis”: “Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. § 3º Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles.” (Sem grifos no original). II. A conexão é matéria de 

interesse público, passível, portanto, de análise “ex officio”. O caso em 

questão aponta a probabilidade da existência de decisões conflitantes 

caso as demandas conexas sejam analisadas por juízos diferentes, e 

havendo prejudicialidade entre as demandas, a reunião dos feitos é 

medida que se impõe, a fim de que sejam processadas e decididas 

conjuntamente, forte no art. 58 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. CONVENIÊNCIA DA 

REUNIÃO DAS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 

PRECEDENTE DO STJ. Sobre a conexão, entende o STJ que "a 

conceituação legal admite certo grau de maleabilidade no exame dos 

casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da reunião dos 

processos como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais 

inconciliáveis sob o ponto de vista prático.” (TJMG, Relator: Cabral da 

Silva, Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL). Por via de consequência, diante desta moldura, dado a existência 

de relação de conexão, penso que a solução, que melhor se ajusta a 

hipótese ‘sub judice’, centraliza-se no reconhecimento da necessidade de 

reunião dos processos, com o objetivo de viabilizar-se a prolação de 

decisões judiciais simultâneas e não-antagônicas. III. Ante o exposto, 

DECLARO conexa a presente demanda com a Ação de Reparação por 

Danos Materiais e Morais n. 1001352-91.2020.8.11.0045, para o fim de 

determinar a reunião das mesmas, remetendo-se os presentes autos à 

Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, porquanto é o 

Juízo reconhecidamente prevento para sua análise e decisão com base 

nos artigos 54, 55, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000493-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA DE OLIVEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON UDSON LEITE XAVIER OAB - MT27015/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Segundo consta no endereçamento da peça ora 

apresentada, trata-se de pedido de “cumprimento de sentença” de 

processo físico em trâmite perante a Sexta Vara Cível desta Comarca 

(autos nº 5829-19.2015.811.0045 – código 113550). II. Sendo assim, 

remeta-se o feito ao referido juízo, promovendo-se as baixas devidas. III. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005465-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOUTHIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDES DE LOURDES PORTELA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Diante da comprovação do falecimento da interditanda 

LEONIDES DE LOURDES PORTELA, e considerando que a presente ação é 

intransmissível, com base no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. Sem custas em face da 

gratuidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001553-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001553-54.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Ledir Fátima da Silva. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurada obrigatória, narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 6758609 

concedendo a tutela de urgência e determinando ao INSS o 

restabelecimento do benefício de auxílio doença. Determinou-se, ainda, a 

realização antecipada de perícia médica. O requerido apresentou 

contestação e documentos (Id’s 8749683 e 8749704) sustentando que a 

autora não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. 

Perícia médica apresentada no Id 9169002. Decisão no Id 9540187 fixando 

prazo de duração para o benefício deferido liminarmente e determinado a 

intimação das partes para manifestação quanto ao laudo pericial. O INSS 

impugnou a perícia (Id 9626100) afirmando estar incompleta. A autora 

manifestou acerca da perícia no Id 9956143. Decisão no Id 12956483 

prorrogando o prazo de duração do benefício deferido na decisão inicial e 

determinando a complementação da perícia, nos moldes postulados pelo 

INSS. Novo laudo pericial apresentado no Id 16694253. A autora 

manifestou quanto ao novo laudo no Id 17035412, ao passo que o INSS, 

devidamente intimado, nada manifestou (certidão Id 21866097). Nova 

manifestação da autora no Id 26720557, onde noticia o descumprimento da 

liminar (não implantação do benefício) e requer providências. 2. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 262 de 673



direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometida de doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que a autora é portadora de fratura de T12, discopatia lombar e 

colapso de T11 (CID 10 M53, M54, S22, M545 e M519), de origem 

traumática, atestadas clinicamente e ressonância, resultando em 

incapacidade laboral total e permanente desde setembro/2016. No caso, o 

perito médico afirmou que a incapacidade da autora não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia 

(faxineira, serviços gerais) ou mesmo de outras atividades, razão pela 

qual forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra 

atividade que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico 

(‘vide’ laudo pericial nos Id’s 9169002 e 16694253). Quanto ao período de 

carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se 

verifica a condição de segurada por mais de 12 (doze) contribuições, 

notadamente à época da incapacidade atestada pelo perito. Além disso, a 

autora estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a 

data de 02/03/2017. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à 

autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a 

ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome da Segurada: Ledir Fatima da Silva; 2. CPF: 655.732.001-78; 3. 

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data do início do 

benefício: 02/03/2017 (data da cessação do auxílio doença); 5. Renda 

mensal inicial: 100% do salário de benefício; 6. Data início do pagamento: 

30 (trinta) dias a contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003929-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPINIANA LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003929-76.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Crispiniana Leal dos Santos. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurada obrigatória, narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 15512552 

indeferindo a tutela de urgência e determinando a realização antecipada 

de perícia médica. O requerido apresentou contestação e documentos (Id 

18929810) sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. A autora impugnou a contestação no Id 

19567316. Perícia médica apresentada nos Id’s 20181333 e 20181335. A 

autora manifestou quanto à perícia no Id 21013193. Devidamente intimado, 

o INSS não manifestou quanto ao laudo pericial. 2. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, 

tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora 

por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometida de doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que desde o ano de 2018 a autora é portadora de dorsalgia, 

radiculopatia, cervicalgia, lumbago com ciática, dor lombar baixa, 

discartrose cervical, pinçamento L5S1, e hérnia lombar com estenose 

foraminal bilateral (CID 10 M545, M54, M541, M542 e M544), de origem 

degenerativa, atestadas clinicamente, por Rx e fisioterapia, resultando em 

incapacidade laboral total e permanente desde agosto/2018. No caso, o 

perito médico afirmou que a incapacidade da autora não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia 

(empregada doméstica) ou mesmo de outras atividades, razão pela qual 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ 

laudo pericial nos Id’s 20181333 e 20181335). Quanto ao período de 

carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se 
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verifica a condição de segurada por mais de 12 (doze) contribuições, 

notadamente à época da incapacidade atestada pelo perito. Quanto ao 

período de carência, a questão está superada, vez que pelas informações 

trazidas aos autos, verifica-se que no momento do requerimento 

administrativo (09/08/2018) a autora já estava incapacitada, possuía mais 

de 12 (doze) contribuições e encontrava-se dentro do período de graça, 

visto que este se estendeu até maio/2019 (última contribuição em 

abril/2018), nos termos do artigo 15, II, §4º, da Lei nº 8.212/91, in verbis: 

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: (...) II - até 12 (doze) meses após a cessação das 

contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada 

abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 

remuneração; (...) § 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia 

seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade 

Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente 

posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.” 

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal à autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome da Segurada: Crispiniana Leal dos 

Santos; 2. CPF: 485.662.252-87; 3. Benefício concedido: Aposentadoria 

por invalidez; 4. Data do início do benefício: 09/08/2018 (data do 

requerimento administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de 

benefício; 6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da 

intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, 

TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

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

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000636-35.2017.8.11.0045 AUTOR(A): CONCESSIONARIA DE RODOVIA 

SUL - MATOGROSSENSE S.A REU: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - 

MT Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória proposta pela Concessionária 

de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. em desfavor do Município de Lucas 

do Rio Verde/MT. Consta na exordial, que nos autos do Procedimento 

Administrativo n. 0116-000.479-1 com trâmite no PROCON desta urbe de 

Lucas do Rio Verde/MT, fora multada na quantia de R$ 18.732,00, a qual 

carece de legalidade, de modo que postulou pela anulação da multa em 

comento. Com a exordial (id. n. 4931116), juntou documentos. Despacho 

inicial no id. n. 5558707, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência e determinando a citação da parte Requerida. 

Manifestação da parte Requerente no id. n. 6048632, informando o 

depósito judicial (id. 6048635) da multa impugnada, de modo que postulou 

pela suspensão da sua exigibilidade. Nova decisão no id. n. 7974696, 

deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

disposto na exordial. O Requerido Município de Lucas do Rio Verde/MT 

apresentou contestação no id. n. 9041606, requerendo a improcedência 

da ação. Pleito da parte Autora no id. n. 11035601, informando que o 

PROCON procedeu com a anulação da condenação imposta na via 

administrativa. Instado a se manifestar (id. n. 19160558), o Município de 

Lucas do Rio Verde/MT postulou pela extinção do feito, decorrente da 

perda superveniente do objeto. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois bem. De proêmio, importa 

salientar que o PROCON de Lucas do Rio Verde/MT nos autos do 

Processo n. 0116-000.479-1, proferiu “Decisão Anulatória Sanção 

302/2016”, ocasião em que anulou a decisão administrativa e determinou a 

baixa da dívida ativa, referente a multa aplicada, vide id. n. 11035606. 

Denota-se que a anulação administrativa ocorreu na data de 18.07.2017, 

posterior, portanto a propositura da demanda, a qual se deu na data de 

21.02.2017. Com efeito, a revisão do ato administrativo, tendo com 

fundamento a Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, após a 

insurgência da parte pela via judicial, a toda evidência importa em 

reconhecimento da procedência do pedido, o qual se constitui em 

fundamento suficiente para o julgamento do feito sem maiores digressões, 

conforme autoriza o art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Anulatória proposta pela 

Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. em desfavor do 

Município de Lucas do Rio Verde/MT, HOMOLOGANDO o reconhecimento 

da procedência do pedido inicial pela parte Requerida, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, para fins de: DECLARAR a 

nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON de Lucas do Rio 

Verde/MT objeto da lide. Condeno a parte Requerida ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da multa impugnada, a teor do art. 85, § 3°, I, do Código Processo 

Civil. Sem custas, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

De mais a mais, diante do pagamento informado no id. n. 6048635, 

determino à expedição de alvará judicial para liberação de valores, 

quando, então, intime-se a parte Autora para que informe os dados 

bancários para tanto, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem reexame 

necessário, nos ditames do art. 496, § 3°, III, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002909-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARROS DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Conforme se verifica dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido no presente feito e, em consequência, eliminar a presente 

demanda. Inexistindo óbice legal, homologo o acordo entabulado pelas 

partes, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos. A homologação segue a fundamentação 

do art. 487, III, do CPC, extinguindo o presente processo com resolução de 

mérito. Custas e honorários conforme acordado. Tendo em vista a 

renúncia quanto ao prazo recursal, arquive-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI SILVA DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Diante da manifestação conjunta das partes pleiteando pela 

desistência do presente feito, tenho que não há outra alternativa senão a 

extinção do processo. II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. III. 

Sem custas e sem honorários. IV. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. V. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002296-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE CINPAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. De acordo com o noticiado pela exequente, o débito fiscal 

executado fora devidamente integralizado perante o fisco. II. Portanto, da 

análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro a ocorrência 

do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a extinção do 

feito é medida que sobressai. III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com supedâneo no artigo 924, II, do CPC. IV. Transitada em 

julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na distribuição. 

Após, ao arquivo. V. Sem custas. VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003363-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve 

o oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). II. ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. III. Custas pela parte autora. IV. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo. V. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000685-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FPRJ EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA CARDOSO OAB - SP325312 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO NEIVERTH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve 

o oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). II. ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. III. Custas pela parte autora. IV. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo. V. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006017-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA SALETE MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006017-53.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MELANIA SALETE MARIANI 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. De proêmio, 

com o desiderato de esclarecimento ao petitório de Id. 27368478, 

verifica-se equívoco na decisão de id. 26949588, visto que, 

ordinariamente, a instrução da presente demanda não necessita de 

realização de prova pericial, motivo pelo qual deverá ser desconsiderada 

a parte da decisão que determina as partes para apresentar quesitos e 

assistentes técnicos. Outrossim, em consulta à aba "expedientes" 

disponibilizada no sistema PJe, verifica-se que, conquanto a autarquia 

requerida tenha sido intimada na data de 12/12/2019, o ato citatório não 

restou perfectibilizado, motivo pelo qual a audiência de instrução deverá 

ser redesignada com a finalidade de evitar futuras alegações de nulidade, 

bem como garantir tempo hábil para a realização dos atos que a precedem 

(citação, contestação, impugnação). Diante do acima exposto, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 16/04/2020 às 14:00 horas. Proceda-se 

a citação do instituto requerido. Intimem-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 7 de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006017-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA SALETE MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006017-53.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MELANIA SALETE MARIANI 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. De proêmio, 

com o desiderato de esclarecimento ao petitório de Id. 27368478, 

verifica-se equívoco na decisão de id. 26949588, visto que, 

ordinariamente, a instrução da presente demanda não necessita de 

realização de prova pericial, motivo pelo qual deverá ser desconsiderada 

a parte da decisão que determina as partes para apresentar quesitos e 

assistentes técnicos. Outrossim, em consulta à aba "expedientes" 

disponibilizada no sistema PJe, verifica-se que, conquanto a autarquia 
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requerida tenha sido intimada na data de 12/12/2019, o ato citatório não 

restou perfectibilizado, motivo pelo qual a audiência de instrução deverá 

ser redesignada com a finalidade de evitar futuras alegações de nulidade, 

bem como garantir tempo hábil para a realização dos atos que a precedem 

(citação, contestação, impugnação). Diante do acima exposto, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 16/04/2020 às 14:00 horas. Proceda-se 

a citação do instituto requerido. Intimem-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 7 de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000503-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000503-85.2020.8.11.0045 REQUERENTE: CLEIDIMAR APARECIDA 

ESTRELLAO REQUERIDO: RONNY CESAR CONSTANTINO DE ALMEIDA 

Vistos etc. Trata-se de ação de modificação de guarda c/ pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por Cleidimar Aparecida Estrellao em 

desfavor de Ronny Cesar Constantino de Almeida, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Narra, em síntese, que foi casada com o requerido 

e que desta relação advieram Gustavo Estrellão Constantino, Ana Julia 

Estrellão Constantino e Ronny Cesar Estrellão Constatino, conforme 

certidões de nascimento juntado aos autos. Narra, ainda, que firmaram 

acordo acerca da guarda de seus filhos nos autos de nº 

5725-95.2013.811.0045 que tramitaram perante a 6ª Vara desta Comarca, 

ocasião em que a guarda foi concedida ao requerido. Relata que 

realizaram novo acordo por meio do qual a guarda de Ronny Cesar 

passou a ser exercida pela requerente, tendo o requerido se mudado com 

Gustavo e Ana Júlia e, portanto, não mais teve contatos direto com seus 

filhos, com a frequência de outrora. Por fim, relata que tal situação ocorreu 

até dezembro de 2019, ocasião que Gustavo e Ana Júlia vieram passar 

férias com a requerente e externaram o desejo de residir com a mãe e o 

irmão Ronny. Dessa forma, requer a tutela de urgência para concessão de 

guarda provisória de Gustavo Estrellão Constantino e Ana Julia Estrellão 

Constantino com a fixação de alimentos provisórios na quantia 

correspondente a 30% do salário mínimo vigente para cada um, sendo ao 

final confirmada em sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Admito a emenda 

à inicial. Não obstante os argumentos apresentados pela requerente, 

verifico imperioso, dentro do poder de cautela, quanto à tutela de urgência, 

resguardar o direito de apreciá-la após a juntada de estudo psicossocial a 

ser realizado pela equipe do juízo e a realização de audiência de 

justificação designada para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 15h. 

Deverão comparecer à audiência a autora, os filhos adolescentes e as 

testemunhas cuja inquirição se pretenda. Intime-se a equipe técnica do 

juízo para realização de estudo psicossocial na residência da requerente, 

consignando-se que a juntada do relatório deverá ocorrer em data anterior 

à realização da audiência de justificação designada. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Processe-se em segredo de justiça nos termos do art. 189, inciso II, do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Lucas do Rio Verde, 7 de 

fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002428-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ESCHIEZARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEIXOTO DE LIMA (REU)

PEDRO HENRIQUE PEIXOTO CUNHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DOMINGOS DA CONCEICAO OAB - DF41350 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002428-24.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

FERNANDO ESCHIEZARO RÉU: COMERCIAL AGUAS LINDAS LTDA - ME 

Vistos. 1. Defiro o pedido de emenda à petição inicial, com a substituição 

processual do pólo passivo, excluindo a empresa extinta Comercial Águas 

Lindas Ltda-ME e incluindo os sócios Pedro Henrique Peixoto Cunha e 

Espólio de Pedro Peixoto, nos exatos termos do petitório de id. num. 

14950216, p. 1. 2. Sem prejuízo, observando os prazos fixados no artigo 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

12.03.2018, às 09:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca . 3. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) 

e cite(m)-se o(s) réu(s) (art. 334, caput), consignando-se no mandado 

que o prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo 

inicial encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 4. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 6. Expeça-se o necessário. 7. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000602-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARA PEREIRA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000602-55.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ELISMARA PEREIRA PALERMO 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Vistos etc. Embora a requerente tenha alegado que tentou efetuar o 

pagamento da parcela 09/2019 e esta acusava juros e multa referente à 

parcela adimplida de 08/2019, não consta dos autos qual o valor da 

referida parcela e tampouco se foi adimplida. Dessa maneira, intime-se a 

parte autora para esclarecer os fatos narrados, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 290 c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil, no prazo de 15 dias. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 10 de 

fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003261-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004725-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifeste acerca da impugnação aos Embargos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005498-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FUMAGALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005498-78.2019.8.11.0045 Considerando-se a natureza da 

obrigação jurídica e com o objetivo de apurar, com grau mínimo de 

segurança, a existência e a quantificação do valor efetivamente devido, 

deflui-se que subsiste a necessidade de se promover a liquidação do 

julgado por arbitramento, conforme prevê a regra modelada no art. 509, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015, pois a determinação do ‘quantum 

debeatur’ depende de conhecimento técnico específico. DEFIRO, portanto, 

o pedido de cumprimento de sentença e DETERMINO que a apuração da 

existência e da quantificação do valor efetivamente devido se realize, 

mediante liquidação de sentença, por arbitramento. Com espeque no teor 

do art. 510 do Código de Processo Civil/2015, proceda-se à intimação das 

partes para que, no comum prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

pareceres e/ou documentos elucidativos para viabilizar a determinação da 

quantia efetiva devida, e, ainda, intime-se o requerido para que forneça os 

extratos das contas vinculadas à cédula rural n.º 88/00409-0. Após, 

venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002409-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIDE SANAGIOTTO LUCION (EXECUTADO)

I S LUCION - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002409-52.2016.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, a certidão de dívida ativa pode ser emendada ou 

substituída, até decisão de primeira instância, para fins de correção de 

erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da 

execução [art. 8.º da Lei n.º 6.830/1980; Súmula n.º 392 do Superior 

Tribunal de Justiça]. Portanto, diante desta moldura, considerando-se a 

informação de que subsiste erro material na CDA que instrui a petição 

inicial, concedo à exequente o prazo de 15 (quinze) dias para substituição 

do documento. Com a juntada da nova CDA, intime-se a parte executada, 

através de seu advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifeste. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005025-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

INTIMO as partes acerca da data para continuidade da perícia: 15/04/2020, 

à partir das 08h00. INTIMO, pois, a parte autora, através do advogado 

constituído, via DJe, para que, na data agendada para a realização da 

perícia, compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. 

Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004486-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI MARILEI SCHWINN BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDA MARIA PEDERIVA (EXECUTADO)

RODRIGO JOSE HENES (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR:R$ 60,00(sessenta reais) conforme certidão do Oficial de Justiça 

ID 26412181.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001206-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLENER CANDIL DUARTE (REU)

LEIDIANE PINTO (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO TRES (EXECUTADO)

RODRIGO TRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GALERA OAB - RS77651 (ADVOGADO(A))

JUNIOR GALERA OAB - RS108838 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003656-34.2017.811.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 
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em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de outubro de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000601-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO ROSARIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005220-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI PEREIRA AVELAR (EXECUTADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004957-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ BARP DANELUZ (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37596 Nr: 2633-17.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. SUPERMERCADO LTDA 

(SUPERMERCADO RIO VERDE), RUDINEZ BOTEGA, ADRIANA KARINE 

RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA KARINE RAMBO, Cpf: 

86252488100, Rg: 6056787549, brasileiro(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

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

de 30 (trinta) dias, comprovem o cumprimento da obrigação de 

fazer/entregar, objeto da sentença exequenda, "a) DECLARAR rescindido 

o contrato de cessão de equipamentos e outros pactos firmado entre as 

partes (fls. 26/30) e, como consequência direta, CONDENO os requeridos, 

de forma solidária, a promoverem a restituição à requerente de 120 (cento 

e vinte) botijões P-13 (13kg cada), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de conversão da obrigação de entregar em obrigação de pagar 

quantia certa, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de 

sentença, mediante simples cálculo aritmético;", sob pena de conversão 

da obrigação de entregar em obrigação de pagar quantia 

certa.Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o cumprimento 

voluntário da obrigação de fazer/entregar, inicia-se, de imediato, o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação [art. 536, § 4º c/c 

art. 525 do Código de Processo Civil].

Despacho/Decisão: Processo n.º 2633-17.2010.811.0045.Providencie-se 

a regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença.Proceda-se à intimação das 

executadas – por carta com aviso de recebimento em relação à BB 

Supermercado Ltda e Rudinez Botega e mediante a expedição de edital, 

pelo prazo de 60 (sessenta dias), com relação à requerida Adriana Karine 

Rambo [art. 513, § 2.º, incisos II e IV do Código de Processo Civil] – para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovem o cumprimento da obrigação 

de fazer/entregar, objeto da sentença exequenda, sob pena de conversão 

da obrigação de entregar em obrigação de pagar quantia 

certa.Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o cumprimento 

voluntário da obrigação de fazer/entregar, inicia-se, de imediato, o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação [art. 536, § 4º c/c 

art. 525 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, 

em 24 de setembro de 2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Melissa Rodrigues 

de França, digitei.

Lucas do Rio Verde, 07 de fevereiro de 2020

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120260 Nr: 671-46.2016.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDL, ERDL, ERDLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDL, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ROSA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37596 Nr: 2633-17.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. SUPERMERCADO LTDA 

(SUPERMERCADO RIO VERDE), RUDINEZ BOTEGA, ADRIANA KARINE 

RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a carta de citação de fl. 73 não ter sido cumprida no 

endereço de citação dos réus informado á fl. 138/verso, bem como no 

mandado de citação de fls. 85/86, devido ao não atendimento dos Correios 

naquela localidade, os termos do art. 247, IV, do CPC, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o recolhimento da guia de diligência do Oficial de Justiça 

para realização ato via mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85620 Nr: 5225-63.2012.811.0045
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A, CERVEJARIA 

PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 

- OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Requerida/Apelada para Contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107982 Nr: 2822-19.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS MORAES FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11264, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar nos autos, conforme despacho de fls. 137, no prazo comum de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105157 Nr: 1373-26.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109290 Nr: 3537-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN DIEGO PIACEKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para fins de cumprimento da decisão de fl. 113, quanto à intimação do 

executado da penhora parcial de dinheiro realizada, necessário se faz o 

endereço atualizado da parte, vez que no endereço de citação do 

executado, foi frustrada tentantiva de intimação posterior, conforme 

certidão de fl. 99, não mais sendo encontrado no referido endereço, que 

se trata de zona rural, não atendida pelos correios.

 Assim, por prudência, antes de expedição de novo mandado no referido 

endereço, IMPULSIONO OS AUTOS a fim de INTIMA a parte EXEQUENTE 

para dar prosseguimento no feito no prazo de 10 (dez) dias. Gestor 

Judiciário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113147 Nr: 5581-53.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFFY CONTABILIDADE E ASSESORIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETELCLÁS EDITORA DE CATALOGOS LTDA, 

SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GETELCLÁS EDITORA DE CATALOGOS 

LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: COFFY CONTABILIDADE E ASSESSORIA-ME, inscrita 

no CNPJ n° 02.545.683/0001-98, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 

1.176-E, Pioneiro, CEP: 78.455-000, neste ato representado pelo sócio 

administrador Fabrício Coffy Lirio, empresário, CPF n° 651.516.660-53, 

propos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA contra, 

GETELCLÁS EDITORA DE CATÁLOGOS LTDA, e SERASA EXPERIAN. A 

presente demanda tem por objetivo de demonstrar a inexistência de 

qualquer negócio juridico oneroso entre as partes litigantes. O autor 

sequer foi notificado quanto a inserção de seus dados junto ao cadastro 

do Serasa Experian, o autor so veio a ter conhecimento destas 

negativações quando pleiteou a utilização de um crédito/crédiario em um 

comercio local sendo obstado em decorrência desta negativação indevida, 

promovida pelos réus. Um termo fornecido pelo segundo réu o autor 

estaria em mora em relação a obrigação no valor de R$ 314, (Trezentos e 

quatorze reais), tal documento ainda indica que o susposto vencimento 

ocorreu na data de 15/02/2013 tendo seu nome inserido no rol de 

devedores pelo segundo réu e que o credor seria a empresa que figura no 

polo passivo como sendo primeiro réu. Porém o autor nunca solicitou 

qualquer serviço oneroso ou produtos do primeiro réu, este lhe ofereceu 

um anúncio, via telefone gratuito, e nunca houve contratação diversa 

desta. Sendo no autor inscrito no rol de devedores de forma indevida, ja 

que nunca firmou qualquer contrato oneroso do primero réu. Salienta-se 

que ao tomar conhecimento da negativação indevida, tentou por diversas 

vezes contato via telefone e e-mail, contudo o primeiro réu negou a 

reconhecer seu erro e a cancelar a referida negativação. Por esse motivo 

o autor sentiu-se humilhado e constrangido um vez que o crediário que 

estava pleiteando restou prejudicado por ter seu nome indevidamente 

negativado.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

5581-53.2015.811.0045.Considerando-se que a consumação da citação 

pessoal da ré Getelbrás Editora de Catálogos Ltda, secundada com o com 

o exaurimento de todos os meios tradicionais de localização (fls. 214, 266, 

267, 245, 249/252), se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação da ré, 

mediante a expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, 

inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) 

dias.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de novembro de 

2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Melissa Rodrigues 

de França, digitei.

Lucas do Rio Verde, 21 de novembro de 2019

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5338-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JÚNIOR FRASSON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21862 Nr: 3146-24.2006.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA, ADÃO TIMOTEO DE LIMA, MARIA CONCEIÇÃO 

FIGUEIREDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PROFÉRTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS 

PARA AGROPECUÁRIA, CNPJ: 04487951000279, Inscrição Estadual: 

13.206.758-7 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

CONCEIÇÃO FIGUEIREDO LIMA, Cpf: 96123257820, Rg: 8.776.657-7, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 1.394.033,89 (Um 

milhão e trezentos e noventa e quatro mil e trinta e tres reais e oitenta e 

nove centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, 

acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 

prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: BAYER CROPSCIENCE LTDA , inscrita no CNPJ sob o n° 

18.459.628/0001-15, com sede à Rua Verbo Divino, n° 1.207, Bloco B, 2° 

Andar, Chacará Santo Antonio, São Paulo/SP, propos AÇÃO MONITÓRIA 

em face de PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 04.487.951/00002-79, e 

MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO LIMA, portadora da cédula de identidade 

RG n° 8.776.657-7 e CPF n° 961.232.578-20. A Requerente possui 

créditos junto aos Requeridos, oriundos de transação comercial, 

representado por duplicatas n° 5103, 5175, 5502, 5508, 5537, 5629, 5710, 

6486, 6712, 6850, 1516, 1285, 2436, 2572, 2438, a Requerida forneceu as 

mercadorias por ela pretendidas, que originaram as duplicatas, o valor 

atualizado do débito, acrescido da correção monetária pelo IGP-M, juros 

moratórios de 12% , perfaz o montante de R$ 1.394.033,89. Apesar dos 

esforços empreendidos pela Requerente no sentindo de haver 

amigavelmente o seu crédito, os requeridos negam em satisfazer a 

obrigação, não restando alternativa a Requerente a não ser ajuizar está 

demanda.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

3146-24.2006.811.0045.Considerando-se que a consumação da citação 

pessoal das rés Maria Conceição Figueiredo Lima e Profértil Centro-Oeste 

Produtos para Agropecuária, secundada com o com o exaurimento de 

todos os meios tradicionais de localização, se frustrou, com lastro no teor 

do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

proceda à citação das rés, mediante a expedição de edital. Estabeleço, 

com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo 

de 60 (sessenta) dias.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de 

novembro de 2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Melissa Rodrigues 

de França, digitei.

Lucas do Rio Verde, 12 de novembro de 2019

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Edital Intimação

AUTOS N.º 7124-91.2015.811.0045

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: JOSE DA SILVA AGUIAR

 PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DA SILVA AGUIAR

 CURADORA: JOSE DA SILVA AGUIAR, CPF: 535.884.791-04, Rg: 

0818922-6 SESP/MT, Endereço: Rua Itanhangá, n° 3130-S, Cerrado, Lucas 

do Rio Verde/MT

INTERDITADA: MARCUS VINICIUS DA SILVA AGUIAR, CPF: 

050.385.791-24, Rg: 2686742-7 SESP/MT, Endereço: Rua Itanhangá, n° 

3130-S, Cerrado, Lucas do Rio Verde/MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2015

 VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição decretada na r. sentença 

proferida nos autos supracitados, abaixo transcrita.

SENTENÇA: Processo n.º 7124-91.2015.811.0045. José da Silva Aguiar, 

devidamente qualificado, propôs AÇÃO DE DE CURATELA em desfavor de 

Marcus Vinicius da Silva Aguiar, regularmente qualificado, aduzindo, em 

síntese, que o requerido é pessoa portadora de debilidade que a impede 

de reger, por si, os atos da vida civil. Pugnou, ao final, pela procedência 

do pedido para o fim de ser decretada a interdição do requerido. Foi 

deferida a curatela provisória e procedida à citação e o interrogatório do 

requerido. Foi nomeado curador especial em favor do curatelando, que 

apresentou impugnação sustentando a necessidade de realização de 

perícia médica. Postulou, ao final, pela improcedência do pedido. Foi 

procedida à realização de perícia médica (fls. 77/78) e avaliação 

psicossocial (fls. 60/74). Encerrada a instrução, as partes manifestaram 

concordância no pedido (fls. 79 e 81). O Ministério Público, com vista, 

manifestou-se pela procedência da ação (fls. 82/83). Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (fls. 77/78), que dá conta de que o requerido 

apresenta retardo mental e epilepsia de difícil controle, diagnosticada sob 

os CID’s F720/ G403 e F718, e que o mesmo apresenta incapacidade total 

e permanente para a prática dos atos da vida civil. Além disso, o laudo 

apresentado pelo médico assistente do curatelando, arquivado a fl. 16 dos 

autos, corrobora o resultado da prova pericial levada a efeito na presente 

demanda, de forma a atestar, estreme de dúvidas, que o curatelando 

apresenta quadro clínico que conduz à conclusão de que não reúne o 

discernimento necessário para a realização dos atos da vida civil, de tal 

sorte a caracterizar-se como relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do 

Código Civil de 2002], considero que a decretação da curatela é medida 

que se impõe. Quanto ao alcance da curatela, importa registrar, por 

oportuno, que o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 

6.949/2009 – e, portanto, tem status equivalente ao de emenda 

constitucional [art. 5º, §3º da CRFB/88] –, tendo assumido o propósito de 

assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, sem qualquer tipo 

de discriminação por causa de sua deficiência [art. 1º], reconhecendo que 
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as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida [art. 

12.2]. Em função dessa igualdade quanto ao gozo da capacidade legal, foi 

promulgado o Estatuto da Pessoa Com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 –, 

que alterou o disposto no art. 3º do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 –, 

limitando a hipótese de incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 

16 anos, ou seja, ao critério etário, afastando as situações de deficiência. 

Vale ressaltar, ainda, que o art. 85, da Lei nº 13.146/15, estabeleceu, 

expressamente, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa 

com deficiência o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º]. Todavia, 

não se pode olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para 

relativa – nas hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao 

mesmo tempo em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e 

deveres inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, 

não deve implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que 

não possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto 

a Convenção de status constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora as classifique como relativamente capazes 

[art. 4º, inciso III do Código Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se em consideração o caso concreto, em que restou fartamente 

demonstrado que o requerido ostenta quadro clínico que o obstaculiza 

e/ou incapacita de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas 

atividades cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve 

envolver os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em 

razão da ausência total de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde do curatelado. Como curador definitivo de Marcus 

Vinicius da Silva Aguiar deve ser nomeado o requerente Jose da Silva 

Aguiar, pai do requerido, o qual vem dispensando os cuidados 

necessários ao interditando, conforme se observa do teor do estudo 

social arquivado as fls. 60/74. Dispenso o curador da prestação de contas 

a cada ano, embora exigida pela legislação de regência [art. 84, § 4º da 

Lei nº 13.146/2015], haja vista a inexistência de bens imóveis em nome do 

interditando e a modesta situação financeira da família, sendo dedutível 

que eventual benefício previdenciário será totalmente despendido na sua 

própria subsistência. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

"APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CURADOR EM PRESTAR 

CONTAS. DISPENSA. Desnecessária a imposição de prestação de contas 

periódica, ante ao fato da interditada não possuir bens, nem renda 

expressiva, e a curatela ser exercida pelo mãe. A prestação de contas 

visa à proteção dos bens dos incapazes no presente caso sua imposição 

só tornaria ainda mais penoso o difícil encargo da mãe. Apelação 

desprovida." (TJRS, Apelação Cível Nº 70074797176, Sétima Câmara 

Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017). "APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS PELO 

CURADOR. MEDIDA EXCEPCIONALMENTE DESNECESSÁRIA. INTERDITADO 

QUE NÃO DETÉM PATRIMÔNIO E CUJA RENDA ESTÁ LIMITADA A UM 

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, DESTINADA, CERTAMENTE, PARA 

SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES. APELO PROVIDO." (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70072220692, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Julgado em 31/05/2017). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Maria Benício dos Santos 

da Silva em desfavor de Elaine Ribeiro da Silva, para o fim de: a) 

DECRETAR a curatela do requerido, Marcus Vinicius da Silva Aguiar, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil de 2002; b) FIXAR os limites da curatela, nos termos do art. 

755, inciso I, do Código de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo 

patrimonial e negocial, bem como ao gerenciamento do tratamento de 

saúde do curatelado; c) CONFIRMAR a curatela provisória 

precedentemente concedida e, como corolário, nomear-lhe curador 

definitivo o requerente José da Silva Aguiar, forte no art. 1.775, § 3.º do 

Código Civil, mediante a confecção de termo de compromisso nos autos; 

d) DETERMINAR a extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos do curatelado; e e) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Proceda-se à inscrição do presente veredicto no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e à sua publicação, tanto na imprensa local, quanto 

no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 

(dez) dias, também como no sítio do Tribunal e na plataforma de edital do 

CNJ por 06 (seis) meses, na forma do art. 9.º, inciso III do Código Civil e 

art. 755, § 3.º do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil para averbação. 

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, DETERMINO que 

se expeça requisição de pequeno valor, com o intuito de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. Intime-se o Estado de Mato Grosso. 

Custas processuais pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade da 

cobrança, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. Eu, Paula Melissa Rodrigues de 

França, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 9 de fevereiro de 2020.

Guilherme Pereira Dias

Gestor(a) Judiciário(a)

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

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 175127 Nr: 6838-74.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ CONCEIÇÃO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 Vistos etc.,

A Defesa do acusado, por ocasião da resposta à acusação (fls. 83/89), 

requereu preliminarmente a absolvição sumária e o reconhecimento de 

falta de justa causa para a ação penal.

 Consultado o Ministério Público, este manifestou pelo indeferimento (fls. 

94/99).

 Pois bem.

Quanto à absolvição sumária, tenho que não restaram manifestamente 

configuradas as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal.

Pertinente à falta de justa causa, remeto a decisão de fl. 65, que recebeu 

a denúncia por existir lastro probatório mínimo e idôneo para caracterizar 

justa causa para o exercício da ação penal.

Portanto, afasto tais preliminares.

Com efeito, não havendo outras preliminares a serem apreciadas e não 

vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397, do Código de Processo 

Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e 

de consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

09 de março de 2020, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as vítimas, as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta 

Comarca e, ao final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 171741 Nr: 4773-09.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ASSIS MATOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

Nos termos do artigo 316, paragrafo único, do Código de Processo Penal, 

passo a revisar a prisão preventiva do acusado.

Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida no 

feito nº. 4357-41.2019 (id. 171195), verifica-se que bem expostas estão 

as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva do acusado, 

ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o 

reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da 

ordem pública, não havendo alteração fática capaz de maculá-la.

 ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos na decisão proferida no feito nº. 

4357-41.2019 (id. 171195), os quais fazem parte integrante desta decisão, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado.

Findo, intime-se, via DJE, a defesa constituída pelo acusado para que, no 

prazo de 05 dias, apresente os memoriais finais escritos.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004581-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA ALBINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/10/2019 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 30/10/19 13:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004581-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA ALBINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - 855.647.101-34 (REPRESENTANTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA WAITMAN MOREIRA (INTERESSADO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANE PINHEIRO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 24/03/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 24/03/20 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SENA ROSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 
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INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-37.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSIANE DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATOS DE CASTRO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISLAINE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

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

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-13.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANI DOLISETE GOMES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVINO PAULO DA SILVA (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-20.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DO PRADO OKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ZAMBILO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004038-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BIEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

Contestação Anexa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Em anexo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006245-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ MASSIGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA EXATO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006245-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DANIEL LUIZ MASSIGNANI 

REQUERIDO: IMOBILIARIA EXATO LTDA - ME Vistos etc. Em que pese o 

demandante sustentar a desnecessidade da realização da audiência, em 

razão da improvável composição das partes e do custo de deslocamento 

até o presente Juízo, tais alegações não o eximem do comparecimento ao 

ato, posto que não é faculdade do demandante a realização da tentativa 
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de conciliação e sim decorre de previsão legal, bem como vai de encontro 

aos princípios norteadores e objetivos do Juizado Especial, já que a 

obrigatoriedade do comparecimento das partes visa estimular a 

conciliação e prestigia o princípio da oralidade. Assim, indefiro a dispensa 

da audiência conciliatória. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-75.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LOCH ECKERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da Ciretran (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000536-75.2020.8.11.0045. AUTOR: ROSELI LOCH ECKERT REU: CHEFE 

DA CIRETRAN Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Ab initio, verifico que o processo deve ser 

declarado extinto sem julgamento do mérito, posto que inadmissível o seu 

prosseguimento. Explico. A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, exclui 

expressamente da sua competência, dentre outras, as ações de mandado 

de segurança, in verbis: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; Além da 

clareza solar do dispositivo, a jurisprudência é uníssona em inadmitir o 

mandamus em sede dos Juizados Especiais. Nesse sentido: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. BRIGADA MILITAR. LIMITE DE IDADE. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - art. 2º, § 2º, 

I da Lei nº 12.153/09. I A incompetência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento de mandado de 

segurança, consoante o art. 2º, § 2º, I da Lei nº 12.153/09. II Evidenciada 

a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do presente 

mandamus, impetrado contra ato do Diretor Administrativo da Brigada 

Militar, com vistas à inscrição no concurso público para o provimento do 

posto de Capitão da BM DA/DRESA nº CSPM 01/2018. Conflito negativo de 

competência julgado improcedente. (Conflito de Competência Nº 

70080876360, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Delgado, Julgado em 18/03/2019). (TJ-RS - CC: 70080876360 RS, 

Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 18/03/2019, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2019) 

(Grifo nosso). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, I, DA LEI N.º 12.153/09 - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Se a demanda que deu azo à 

deflagração do conflito de competência diz respeito a um "mandado de 

segurança", inconcebível, por força do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 12.153/09, 

seu processamento e julgamento perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública. (TJ-MG - CC: 10000160823894000 MG, Relator: Peixoto 

Henriques, Data de Julgamento: 14/03/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017) (Grifo nosso). Desse modo, não 

resta alternativa ao presente pedido, senão sua extinção em virtude da 

incompetência absoluta em razão da matéria para processar e julgar este 

feito. Ante ao exposto, reconheço a incompetência absoluta do Juizado 

Especial para o julgamento da presente demanda, e, por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SASSI WEIZENMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000537-60.2020.8.11.0045. AUTOR: ALEXANDRA SASSI WEIZENMANN 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as 

páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo, uma vez que a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome, o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que no 

caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada 

de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é 

documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-31.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CRISTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES VIEIRA OAB - MT27781/O (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000526-31.2020.8.11.0045. AUTOR: JOAO CARLOS DE CRISTO REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. Determino que a parte Reclamante proceda 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 

319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de 

endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia, 

telefone, contrato de locação de imóvel com todas as páginas com firma 

reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo, uma vez que a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome, o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados 

Especiais a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo 

Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial 

para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001701-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA GREGOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)
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DENILSO GREGOLIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001701-94.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARISA GREGOLIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, DENILSO GREGOLIN Vistos. Intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005645-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA - COMERCIO VAREJISTA DE ESTOFADOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO GREGORIO DA SILVA OAB - PR37142-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005645-07.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ROSELI APARECIDA DA 

SILVA ARAUJO REQUERIDO: FORTALEZA - COMERCIO VAREJISTA DE 

ESTOFADOS EIRELI - ME Vistos. Intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar procuração aos autos, sob pena de não 

homologação do acordo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002969-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAPANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ADAO FORMEHL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, bem como para 

apresentar o valor atualizado do débito.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010455-47.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATON CORREA (REQUERIDO)

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

 

JUNTA DE CP

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004793-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA PORTO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004793-80.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ELENA PORTO 

GARCIA REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos. Diante do efeito 

infringente almejado pelos Embargos de Declaração, intimem-se a parte 

embargada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, 

sob pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para Embargos de 

Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CHAGAS LOURINHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001181-37.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DANIEL CHAGAS LOURINHO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001411-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ XAVIER DE ARAUJO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001411-16.2018.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXEQUENTE: LUIZ XAVIER DE ARAUJO NETO Vistos. Defiro o 

requerimento veiculado no Id. 26955846, com objetivo de amealhar 

informações acerca das últimas declarações do imposto de renda de LUIZ 

XAVIER DE ARAUJO NETO, inscrito no CPF: 080.351.604-51, o que faço 

por meio do Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD. Realizado o 

ato, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste 

nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais 

em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros 

bens móveis para penhora, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000912-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (EXEQUENTE)

WEYLLA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYSON ALLEN DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000912-95.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: WEYLLA DE SOUZA, 

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI EXECUTADO: DYSON ALLEN DA 

SILVA Vistos. Indefiro, de antemão, o requerimento de citação do 

executado na pessoa do procurador constituído em autos diversos 

(Processo n. 1004894-54.2018.811.0045), pois ao analisar a procuração 

outorgada naqueles autos, verifica-se que o executado não concedeu 

poderes especiais ao patrono para receber citação, na forma do art. 105 

do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO DO 

ADVOGADO. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. 

NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

manifestação de advogado nos autos, em nome do réu, sem poderes 

especiais para receber citação, não pode ser considerada como 

comparecimento espontâneo e não tem o condão de iniciar o prazo para 

apresentação de defesa. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença 

cassada. (TJ-DF 00302832420168070018 DF 0030283-24.2016.8.07.0018, 

Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 8ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Outrossim, determino a realização 

de nova tentativa de citação e, caso o Oficial de Justiça certifique que há 

suspeitas de ocultação por parte do réu, fica autorizado desde já a 

utilizar-se da prerrogativa de citação por hora certa. Às providências. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005772-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HERNANDES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAYTON MELZ ALVES ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005772-42.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDRE HERNANDES 

BARBOSA EXECUTADO: KLAYTON MELZ ALVES ARRUDA Vistos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a 

parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

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

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

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

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004263-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT10788-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004263-13.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARISA DA SILVA BORGES 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para 

apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de 

os autos serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de 

cumprimento de sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte 

credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial, 

para o que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HARRI WILLIAN MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOMES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001315-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HARRI WILLIAN MULLER 

REQUERIDO: CAROLINE GOMES ALVES Vistos. Em que pese o pedido de 

Id. 23543682, o prazo solicitado já decorreu há muito. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011798-73.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO DELLA JUSTINA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NOERI ALBERTI (EXECUTADO)

ALBERTI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação no prazo legal, requerendo 

o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR OAB - MT0017589A (ADVOGADO(A))

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA MOURA DA SILVA OAB - MT0018931A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010380-66.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ADEMAR OSORIO SILVEIRA 

EXECUTADO: FLAVIO GONCALVES DA SILVA Vistos. Considerando que 

o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

6.723,94 (seis mil setecentos e vinte e três reais e noventa e quatro 

centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da executada 

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (CPF: 569.692.601-00), através do 

sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para 

a Conta Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a 

imediata vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve TRÊS 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, 24 de outubro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005352-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CAVALCANTE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANE ROCHA DOS SANTOS OAB - MT19874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Em anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002923-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GERMANO DE HOLANDA SOUSA LIMA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002923-34.2018.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: LUIS GERMANO DE HOLANDA SOUSA LIMA NETO Vistos. 

Considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, 

ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor 

da dívida R$ 1.347,83 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e 

três centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da executada 

LUIS GERMANO DE HOLANDA SOUSA LIMA NETO (CPF: 602.666.993-08), 

através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e 

transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com providências 

necessárias para a imediata vinculação neste processo dos valores 

transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema BACENJUD 

como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo negativa ou 

insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se 

também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos 

disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome do devedor e sem 

restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com a resposta dos 

comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, 

junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a 

parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhado da prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa 

de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso 

necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de 

imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve TRÊS 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, 24 de outubro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010345-82.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010345-82.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: V F COMERCIO DE 
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ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP EXECUTADO: CONSTRUTORA CORA 

LTDA - ME Vistos. A exequente pleiteia novamente, em Id. 28007698, a 

Desconsideração da Personalidade Jurídica da parte executada, porém 

não carreou aos autos o contrato social atualizado da empresa. Ressalto 

a imprescindibilidade do documento indicado, pois é o meio para aferir a 

ocorrência de eventual distrato social, situação que ensejaria apenas o 

redirecionamento da execução em desfavor dos sócios em vez da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica, por exemplo, além de 

certificar a inexistência de sucessão empresarial. Dessa forma, INTIME-SE 

a parte exequente para que junte aos autos o contrato social e todas as 

alterações contratuais relativas à empresa CONSTRUTORA CORA LTDA - 

ME, e ainda, planilha de cálculo atualizada do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido e extinção. 

Depois da juntada do documento e do cálculo, apreciarei o pedido de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000472-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALAN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000472-36.2018.8.11.0045. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

JOSE ALAN DA SILVA Vistos. Considerando que o dinheiro é o primeiro 

item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com 

fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, o 

comando de bloqueio do valor da dívida R$ 220,08 (duzentos e vinte reais 

e oito centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da executada 

JOSE ALAN DA SILVA (CPF: 041.068.801-05), através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve TRÊS 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, 24 de outubro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001340-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RODYELE CARVALHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ (EXECUTADO)

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001340-14.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: MAX RODYELE CARVALHO 

PEREIRA EXECUTADO: WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME, 

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ Vistos. No caso em tela não há 

que falar em desconsideração de personalidade jurídica, a fim de atingir o 

patrimônio do titular da firma individual, porquanto esta não goza de 

personalidade jurídica própria, sendo perfeitamente possível a 

expropriação de bens da pessoa física, titular da firma individual, para 

satisfação do direito do credor. Por esse motivo não possui razão a 

manifestação do executado em Id. 26270592, de forma que permanece o 

decidido em Id. 24296356 tal qual como lançado. Certifique-se a Secretaria 

Judicial acerca do cumprimento da carta precatória expedida nos autos. 

Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WELISON FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA PAPADIUK DE CARVALHO (REQUERIDO)

CLINICA ODONTOLOGICA LUCAS DO RIO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT18213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

8010387-58.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 16.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Serviços Profissionais]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CHRISTIAN WELISON FORTES Endereço: PARA, 300, S, 

ALVORADA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ANA CARLA PAPADIUK DE CARVALHO Endereço: 

Avenida RIO GRANDE DO SUL, 543 S, 1º PISO SALA 02, CENTRO, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: CLINICA ODONTOLOGICA 

LUCAS DO RIO VERDE LTDA Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 

543, S 1 PISO SALA 02, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de 

fevereiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IDAIANE SOUSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002369-65.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA IDAIANE SOUSA DA 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ao contador Judicial para 

elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se o 

reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não se efetivando o pagamento das custas e 

taxa judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000484-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUSA CONCEICAO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000484-50.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: KARINA DE SOUSA 

CONCEICAO PEREIRA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção da ação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011027-95.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011027-95.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ADRIANA FRANCISCA DA 

SILVA, JOSE CARLOS BATISTA EXECUTADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. Recebo o pedido de cumprimento de sentença na 

forma do art. 535 e seguintes. Assim, intime-se a fazenda pública, por 

meio de seu representante judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, apresentar IMPUGNAÇÃO (art. 535 do CPC). 

Não havendo impugnação, expeça-se, desde já, precatório/RPV (535, § 3º 

do CPC). Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004005-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MICHELE DRESCHER COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004005-03.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANGELA MICHELE DRESCHER 

COELHO REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 
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pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIS DO CARMO ARTIGAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000667-84.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VALDINEIS DO CARMO 

ARTIGAS SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002916-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI EVANGELICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002916-08.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VALDECI EVANGELICO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 

Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para 

apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de 

os autos serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de 

cumprimento de sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte 

credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial, 

para o que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-65.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MACALIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 24/03/2020 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004992-73.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MAURA ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se o Exequente para se manifestar 

acerca da petição de Id. 27403799, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

volvam os autos conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-04.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL THIAGO CARDOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010432-04.2012.8.11.0045. EXEQUENTE: MICHEL THIAGO CARDOSO - 

ME EXECUTADO: EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 

ME, EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME Vistos. 

Antes de analisar o pedido de Id. 26795839, INTIME-SE o exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos planilha com 

demonstrativo do valor do crédito atualizado. Oportunamente, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002658-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE VEICULOS MOTOS E TRANSPORTES GUSE LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KREIN (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE RENATO KREIN, REPRESENTADO PELA IVENTARIANTE 

SEBASTIANA MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

SEBASTIANA MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002658-32.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: COMERCIO DE VEICULOS 

MOTOS E TRANSPORTES GUSE LTDA - ME EXECUTADO: RENATO KREIN, 

ESPÓLIO DE RENATO KREIN, REPRESENTADO PELA IVENTARIANTE 

SEBASTIANA MARIA PEREIRA, SEBASTIANA MARIA PEREIRA Vistos. 

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção da ação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONSOLACAO SALDANHA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001002-06.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DA CONSOLACAO 

SALDANHA GAMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Intimem-se 

as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem 

os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos 

serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 282 de 673



somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONSOLACAO SALDANHA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001002-06.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DA CONSOLACAO 

SALDANHA GAMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Intimem-se 

as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem 

os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos 

serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HUBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000721-50.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: FRANCYS RICARDO MENEGON 

EXECUTADO: LUIS HUBER Vistos. Defiro o pedido de Id. 26072587. 

Expeça-se novo mandado de citação, renovando-se a diligência, devendo 

o senhor Oficial de Justiça usar de todas as prerrogativas legais, inclusive 

com hora certa, para o fiel cumprimento do ato. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010740-69.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GONCALVES SANDRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010740-69.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: MARLI GONCALVES SANDRA 

EXECUTADO: RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME, LUZIA 

CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME Vistos. Intime-se o Exequente 

para dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA GONZAGA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002019-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANA LUCIA GONZAGA LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Determino o 

levantamento dos valores depositados em favor do Autor. Expeça-se o 

alvará para liberação dos valores. Após, não havendo nenhum pedido 

pendente de análise, arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010098-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO OBOYLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA COSTA SANTOS OAB - GO0031173A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE ROZZATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010098-62.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA SILVA 

CARVALHO OBOYLE EXECUTADO: CRISLAINE ROZZATTI Vistos. Antes 

de analisar o pedido de Id. 28805044, INTIME-SE o exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos planilha com demonstrativo do 

valor do crédito atualizado. Oportunamente, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MAZUTTI MARQUES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003144-80.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SALETE MAZUTTI MARQUES 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 

(cinco) dias, para apresentarem os requerimentos que entenderem 

pertinentes, sob pena de os autos serem encaminhados ao arquivo. 

Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do polo das 

partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. 

Se for o caso de cumprimento de sentença, referente a condenação em 

dinheiro, a parte credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002935-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NATALIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o 

prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os requerimentos que 

entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem encaminhados ao 

arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do 

polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença. Se for o caso de cumprimento de sentença, referente a 

condenação em dinheiro, a parte credora deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 
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monetária em momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento do STJ 

já firmado pela Sistemática de Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o credor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, informando em destaque o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença 

com a expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte 

devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo 

de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a 

data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

523, §1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens 

quantos forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o 

comprovante de pagamento, o devedor deverá apresentar planilha 

detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo 

pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a conclusão 

(para Análise de Alvará) Havendo oferecimento de bens à penhora e 

concordância da parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do 

Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou 

Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual 

alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004249-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA OLIZETE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004249-63.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCA OLIZETE 

FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. E. T. L. -. E. (REQUERIDO)

A. A. D. V. E. T. L. -. M. (REQUERIDO)

C. B. O. E. A. D. V. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000561-88.2020.8.11.0045. REQUERENTE: D. L. R. F. REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AM AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 
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EPP Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar, de plano, que na 

petição inicial protocolada, consta como promovente DAVI LUIZ 

RODRIGUES FONTANA, representado no ato por sua mãe, LARISLAINE 

RODRIGUES. Entretanto, os termos do art. 8º, Caput, da Lei n. 9.099/95, 

não poderão ser partes, perante o Juizado Especial, os incapazes. Desta 

forma, alternativa não resta senão a extinção do processo, nos termos do 

art. 51, IV, da Lei 9.099/95. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO BANCO. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA 

DEMANDA. MASSA FALIDA NÃO PODE SER PARTE NO JUIZADO 

ESPECIAL. ARTIGOS 8º E 51, INCISO IV, DA LEI 9.099/95. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Recurso prejudicado. citado, afirmam: Se no 

curso do processo sobrevier algum dos impedimentos constantes deste 

artigo, extinguir-se-á o processo sem resolução do mérito (ar (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0003288-29.2009.8.16.0095/0 - Irati - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - J. 10.06.2016) (Grifo nosso). Assim, vê-se que a 

parte autora não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente 

ação e, não sendo admitida, neste Juizado, a proposição de ação por 

incapaz, independentemente de representação, impossível o 

processamento e julgamento da demanda em sede de Juizado Especial 

Cível. Ante o exposto, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO o 

que faço com fundamento no arts. 8º, Caput; 51, IV, ambos da Lei n. 

9.099/95; e art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003473-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003473-63.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JUVENIR ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

me ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003048-36.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ZENILSON VENANCIO COSTA 

SILVA REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL Vistos. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 

(cinco) dias, para apresentarem os requerimentos que entenderem 

pertinentes, sob pena de os autos serem encaminhados ao arquivo. 

Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do polo das 

partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. 

Se for o caso de cumprimento de sentença, referente a condenação em 

dinheiro, a parte credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 
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CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011584-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA WEIRICH FOGACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI ANGELO BERNARDI OAB - RO6438 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011584-82.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: APARECIDA WEIRICH FOGACA Vistos. Intime-se a parte 

exequente para manifestar quanto ao pedido de impugnação ao 

cumprimento de sentença (id. 22696534), no prazo de 15 quinze) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BARBOSA ARAUJO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUMMEL & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000620-13.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CARLA BARBOSA ARAUJO - 

ME REQUERIDO: DUMMEL & CIA LTDA - EPP Vistos. Intime-se a parte 

requerente para requerer o que for de direito e interesse, no prazo de 10 

(dez) dias, uma vez que não foi possível a citação do requerido (id. 

27931577). Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GUIMARAES FURRER NETO (REQUERIDO)

S. G. FURRER NETO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSELY MARIA DE ARRUDA DIAS FURRER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002304-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TALISMA TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: S. G. FURRER NETO & CIA LTDA - ME, 

SEBASTIAO GUIMARAES FURRER NETO, JOSELY MARIA DE ARRUDA 

DIAS FURRER Vistos. Intime-se a parte requerente para requerer o que for 

de direito e interesse, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que não foi 

possível a citação do requerido (id. 28564895) no endereço informado, 

sob pena de extinção. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002221-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DE ABREU (EXECUTADO)

LUCIANA RODRIGUES DE ABREU 01712589164 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CABRAL CORREIA OAB - AP1671 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002221-25.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: LUCIANA RODRIGUES DE 

ABREU 01712589164, LUCIANA RODRIGUES DE ABREU Vistos. 

Certificado o trânsito em julgado, determino que a Secretaria Judicial 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. 

Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do polo das 

partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 

1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

monetária disponível no site DrCalc.net 
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(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004373-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004373-75.2019.8.11.0045. INTERESSADO: FRANCISCO DAS CHAGAS 

DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Diante do efeito 

infringente almejado pelos Embargos de Declaração, intimem-se a parte 

embargada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, 

sob pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para Embargos de 

Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON LOPES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001104-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GENEILSON LOPES GOMES 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. Ante o teor da certidão 

retro, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove nos autos as medidas tendentes a reaver os valores da 

condenação depositados na conta do FUNAJURIS, acaso tenha sido 

realizado de forma equivocada, ou o depósito correto do valor da 

condenação por meio da guia judicial. Escoado referido prazo sem 

manifestação, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 24/03/2020 Hora: 14:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 24/03/2020 Hora: 15H 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000354-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON NICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA BRASILIA DE AMERICANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000354-89.2020.8.11.0045. REQUERENTE: EVERSON NICOLI 

REQUERIDO: GRAFICA BRASILIA DE AMERICANA LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência, 

visando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos 

ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é indevida. Compulsando os 

autos, verifico ausente um dos requisitos que enseja a concessão da 

medida liminar pleiteada, consistente no fundado receio de dano 

irreparável ou difícil reparação, razão porque deve ser indeferida a tutela 

de urgência. De fato, o perigo da demora é inexistente, eis que o aguardo 

do provimento final não acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, 

sobretudo porque os apontamentos foram realizados há quase 02 (dois) 

anos, ou seja, em data muito anterior ao ajuizamento da presente ação, 

constatação que, inicialmente, afasta o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação que tal anotação poderia causar. Ora, se a parte 

autora nada fez desde aquela data, ajuizando a demanda somente após o 

decurso de mais de quatro anos da negativação de seu nome, é provável 

que não tenha experimentado nenhum receio de dano. Nos casos em que 

os fatos alegados pela parte ocorreram em momento longínquo em relação 

ao ajuizamento da ação e há o pleito de tutela provisória de urgência, 

segue o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA 

- EXCLUSÃO DE NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE. A tutela de urgência deve ser deferida quando for 

demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco 

ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC/15). Se há evidência da 

contratação e, ainda, necessidade de dilação probatória para esclarecer 

se a dívida é mesmo indevida, não há falar em probabilidade do direito 

quanto à exclusão de negativação do nome da parte Autora. Do mesmo 

modo, resta afastado o perigo de dano ou a urgência do provimento, vez 

que o apontamento ora discutido foi incluído há quase dois anos da 

propositura desta ação. Recurso desprovido.(TJ-MG - AI: 

10000190295303001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 09/06/0019, Data de Publicação: 17/06/2019) Assim, ausente 

o perigo da demora, há de ser indeferido o pedido de tutela de urgência. 

Neste sentido, colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO DO ART. 43, § 2º DO CDC. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. 1. Para concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a 

probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se 

conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Alegação de ausência de 

notificação (art. 43, § 2º, do CDC). Necessidade de angularização 

processual. Ausência de verossimilhança das alegações. 3. Alegação de 

acordo entabulado pela agravante e o credor. Baixa que incumbe ao 

responsável pelo registro. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70080138274, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 18/12/2018) . Ademais, 

verifica-se que o requerente sequer trouxe aos auto extrato completo de 

negativação demonstrando que há apenas essa inscrição em seu 

cadastro. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de 

que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores e 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Saliento que tal medida 

tem caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser 

modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos autos. A Secretaria 

do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do Conciliador. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR WILMAR CAVALLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000402-48.2020.8.11.0045. AUTOR: WLADIMIR WILMAR CAVALLI REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por WLADIIR WILMAR 

CAVALLI contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/47885-9, na qual a requerida 

alega ter constatado anormalidades em seu medidor, o que gerou o Termo 

de Ocorrência nº 720004, espelhando na Carta ao Cliente a revisão do 

faturamento e a cobrança no valor de R$ 11.179,82 (onze mil cento e 

setenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Argumenta que ao tentar 

resolver administrativamente, não obteve sucesso com seu recurso, e não 

concordando com os termos apresentados, não lhe restou alternativa, 

senão vir ao Juízo. Por essas razões, requer a concessão da medida 

liminar, a fim de que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia, bem como de proceder à inscrição do nome da 

autora no cadastro de inadimplentes, com base no débito apontado. Com e 

exordial, juntou os documentos. É o relato. Decido. É de trivial 

conhecimento que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão da tutela cautelar se referem à plausibilidade do direito 

invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Para o seu 

deferimento liminar, indispensável se torna a previsão da ineficácia da 

medida concedida após o contraditório, nos moldes do art. 300 do NCPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Omissis; §2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Entende-se que a 

permissão para a concessão de tutela de urgência não se limita à hipótese 

prevista no referido artigo, no sentido de exigir-se a presunção de que o 

réu poderia, por ação ou omissão sua, tornar ineficaz a medida. Isso 

porque, essa interpretação restritiva do art. 300, §1º do CPC estaria em 

desacordo com uma das principais diretrizes do processo cautelar, qual 

seja, o poder geral de cautela, conferido ao juiz para agir conforme as 

particularidades do caso concreto. Não obstante, a concessão liminar da 

tutela de urgência guarda estreito vínculo com a possível ineficácia da 

medida, e não com a eventual conduta tomada pela parte requerida. No 

mesmo sentido, a opinião de Luiz Orione Neto: “Em primeiro lugar, 

entendemos que a ineficácia da medida não precisa estar umbilicalmente 

relacionada a uma atitude omissiva ou comissiva do réu. Basta que o ato 

de citá-lo importe numa demora que acabe por causar prejuízos que 

ponham em risco a efetivação da própria medida cautelar.” (in Processo 

Cautelar, São Paulo, Saraiva, 2004, p. 161) E conclui o citado autor: 

“Portanto, a liminar inaudita altera parte pode ser outorgada sempre que 

houver urgência agônica na concessão da medida cautelar em virtude da 

existência de uma situação de perigo que poderá comprometer sua 

eficácia.” (cit., p. 162). Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que 

os fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto 

consta dos documentos juntados a reclamação perante ENERGISA, com o 

resultado da análise do recurso negativo, as faturas apontadas como 

indevidas e Carta ao Cliente, coadunando com as alegações da 

requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. Ademais, nos 

autos, tem-se como pretensão inicial é a abstenção de corte da energia 

elétrica, produto indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta no 

fornecimento traz ao consumidor danos de grave e difícil reparação. 

Desse modo, de acordo com a documentação juntada aos autos, bem 

como a importância do fornecimento de energia elétrica nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o perigo da demora está demonstrado. Igual conclusão se tem com 

relação à negativação do nome da autora nos serviços de proteção ao 

crédito, visto que foi lhe imputada uma suposta dívida que não deu causa, 

pois a parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Outrossim, o fumus boni iuris encontra-se configurado, uma vez que 

restou comprovada a verossimilhança do alegado pela parte autora, assim 

como o fundamento do periculum in mora, razão pela qual, imperiosa se 

faz a concessão medida liminar. Diante do exposto, CONCEDO a tutela de 

urgência ao reclamante, o que faço com espeque no artigo 300 do CPC, e 

DETERMINO que a parte reclamada ABSTENHA-SE de efetuar o corte, ou, 

se já o realizou, RESTABELEÇA o fornecimento de energia na unidade 

consumidora n° 478851-9, em relação ao débito pretérito em questão de 

R$ 11.179,82 (onze mil cento e setenta e nove reais e oitenta e dois 

centavos), bem como exclua ou abstenha-se de inserir o nome do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 289 de 673



reclamante nos órgão de proteção ao crédito em relação ao débito 

discutido nos autos, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Oficie-se ao SPC/SERASA para que adote as 

providências necessárias para o cumprimento desta decisão. Para justa e 

eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000568-80.2020.8.11.0045. AUTOR: LUIZ GABRIEL DA COSTA REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar integralmente a peça de ingresso e todos 

os documentos essenciais, sob pena de extinção (art. 485, I do CPC). 

Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000595-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA LUIZA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SANTANA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000595-63.2020.8.11.0045. REQUERENTE: PALOMA LUIZA DE PAULA 

REQUERIDO: EDILSON SANTANA DE ARRUDA Vistos. Os Embargos à 

Execução devem ser processados nos próprios autos da ação de 

execução. No entanto, foram equivocadamente protocolados e distribuídos 

em autos independentes. O Art. 52, inc. IX da Lei nº 9.099/95 é claro em 

dispor: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO INOMINADO - 

PREPARO - PORQUE REGULAR E APRAZADO - INSURGÊNCIA 

CONHECIDA E PROVIDA PARA DECLARAR ADMISSÍVEL O APELO - 

RECURSO INOMINADO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - AÇÃO AUTÔNOMA EM AUTOS APARTADOS 

- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL (ART. 52, IX, DA LEI 9.099/95)- 

RECURSO INOMINADO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Conquanto a Lei de 

Regência expressamente disponha acerca da forma de ataque à 

execução de sentença na modalidade de embargos à execução, conforme 

art. 52, IX, da Norma Especial, inaplicável os ditames do Código de 

Processo Civil na forma subsidiária. A forma adequada do devedor 

impugnar o cumprimento do julgado no âmbito dos Juizados Especiais, 

mesmo após o advento da Lei nº 11.232/2005, é apresentando embargos 

à execução, sendo que somente as matérias enumeradas no inc. IX do art. 

52 da LJE são admitidas. Não preenchendo os embargos apresentados os 

pressupostos processuais a sí intrínsecos, irretocável a sentença que os 

extinguiu por inépcia da inicial. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP 

00486543520158030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 28/01/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS) (Grifo nosso). RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOR AÇÃO AUTÔNOMA EM AUTOS 

APARTADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 52, 

IX, DA LEI 9.099/95. MANTIDA A EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.  (TJ -PR -  R I :  000165294201681600260  PR 

0001652-94.2016.8.16.0026/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert 

Michelin, Data de Julgamento: 07/10/2016, 1Âª Turma Recursal - DM92, 

Data de Publicação: 11/10/2016) (Grifo nosso). Assim, TRASLADE-SE a 

petição inicial dos Embargos à Execução para os autos da ação de 

execução nº 1004765-15.2019.8.11.0045. Por conseguinte, DETERMINO o 

cancelamento na distribuição. Proceda-se com as baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SILVA LOPES 95744720197 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001645-61.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP REQUERIDO: TIAGO SILVA LOPES 

95744720197 Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que as partes 

entabularam acordo livremente e requerem a homologação em Id. 

28013796. Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 28013796, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005257-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAIR DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LFX SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MANUELA MOREIRA ANTUNES OAB - PR68464 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005257-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO JAIR DALLA 

COSTA REQUERIDO: LFX SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação em Id. 28618465. Destarte, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 28618465, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004271-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO JAVORSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004271-53.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

JAVORSKI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação em Id. 28645172. Destarte, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 28645172, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004336-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS BATISTA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004336-48.2019.8.11.0045. REQUERENTE: LAIS BATISTA ARAUJO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação em Id. 28576848. Destarte, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 28576848, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000193-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RT FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

M T  -  C E P :  7 8 4 5 5 - 0 0 0  N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1000193-79.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL POLO PASSIVO: RT FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

efetivar o pagamento das guias de CARTA PRECATÓRIA E DILIGÊNCIA de 

Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00, no prazo de 10 (dez) dias. As 

guias para recolhimento para ambas deverão ser emitidas no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000367-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RAIMUNDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000367-88.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: BANCO BRADESCO 

POLO PASSIVO: RENATO RAIMUNDO DOS SANTOS Certifico e dou fé 

que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002955-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002955-05.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: ELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA POLO PASSIVO : INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Impulsiono estes autos 

para intimar o polo ativo, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca do Laudo Pericial juntado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000527-16.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PRISCILA ALVES DA SILVA LAZZERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ANDRADE VENZEL OAB - PR96329 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000527-16.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: LUANA PRISCILA ALVES DA SILVA LAZZERI REQUERIDO: 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE 

MUTACAO LTDA - ME VISTOS. Recebo a inicial e os documentos a ela 

acostados. Defiro a gratuidade da justiça. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 04 de 

junho de 2020, às 14:00 horas. Cite-se a parte requerida, para 

comparecer ao ato designado, observando o disposto no art. 334, do CPC. 

Consigno que deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da citação, certificar 

eventual proposta de autocomposição (art. 154, VI, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência deverá ser 

feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de 

parte representada pela Defensoria Pública. As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATEUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000653-37.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

ANTONIO MATEUS DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. Compulsando os autos, verifica-se que a 

procuração constante dos autos, nada menciona quanto à sociedade DA 

PIEVE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ n.º 

10.266.931/0001-90, evidenciando assim, a ausência de vontade da parte, 

no que se refere à dita sociedade, indicada para receber valores em seu 

nome, conforme petitório de Id n.° 25711479. Deste modo, intime-se o 

procurador do exequente para, no prazo de 15 (dez) dias, indicar conta 

bancária em seu nome, a fim de realizar o levantamento dos valores 

depositados nos autos concernentes à verba previdenciária (ofício de Id 

n.º 28194377), eis que como advogado constituído detém poderes para 

assim o fazê-lo (procuração de Id n.º 11858163), ou juntar nova 

procuração assinada pelo exequente, contendo além dos poderes para 

receber e dar quitação, a indicação da sociedade de advogados a qual o 

causídico faz parte, em conformidade com disposto no art. 15, § 3º, da Lei 

n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil), 

bem como art. 105, § 3º, do CPC. Regularizada a questão, conforme 

orientação acima, DEFIRO o levantamento da quantia depositada nos autos 

(Id n.º 28194377). No mais, aguarde-se o pagamento do RPV respectivo 

aos honorários de sucumbência. Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 10 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002030-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SCOPEL (AUTOR(A))

JOLCIR SCOPEL (AUTOR(A))

SIDNEI SCOPEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS BALABAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1002030-43.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE 

OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS REQUERENTE: 

IVONEI SCOPEL E OUTROS REQUERIDO: JOÃO CARLOS BALABAN 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS ajuizada por IVONEI SCOPEL E OUTROS contra JOÃO CARLOS 

BALABAN. Nota-se dos autos, no ID. n° 28855914, que a parte requerida 

informa que há possibilidade de negociação entre as partes, pugnando por 

designação de audiência de conciliação. Assim sendo, designo audiência 

de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), dia 20 de fevereiro de 2020, às 15h00. 

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, voltem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006110-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO STUANI (EXEQUENTE)

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO JUCA OAB - 097.807.517-00 (PROCURADOR)

LEONARDO TREVISAN OAB - 969.131.690-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):
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GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006110-16.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU, MAURO ANTONIO STUANI 

EXECUTADO: VANGUARDA DO BRASIL S.A. PROCURADOR: PAULO 

RENATO JUCA, LEONARDO TREVISAN VISTOS. DEFIRO o levantamento 

do valor incontroverso depositado nos autos pela executada (Id n.º 

27736215). Expeçam-se os competentes alvarás em favor dos 

exequentes, transferindo a quantia nas proporções e formas indicadas no 

petitório de Id n.º 27740818. E, conclusos para decisão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de fevereiro de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000086-10.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000086-10.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, inciso 

II, do CPC, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 4 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-61.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTINHO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000102-61.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em análise ao feito, 

este Juízo verificou a ausência de decisão que tenha indeferido o 

requerimento da pretensão do autor na via administrativa. Nessa esteira, 

com fundamento no art. 317 do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste a decisão que tenha indeferido a 

pretensão na via administrativa, sob pena de extinção do processo por 

ausência de interesse de agir. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001739-81.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JENIVALDO TENORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001739-81.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000131-14.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERAIWA DZURI O RAIWARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000131-14.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Em consulta ao sistema “PJE” 

(Processo Judicial Eletrônico), o autor ajuizou a seguinte demanda em face 

do mesmo réu “Banco Bradesco S/A”, PJE n. 1000132-96.2020.8.11.0021, 

distribuída para este 2º Juízo de Água Boa/MT. Ao compulsar a petição 

inicial da demanda acima mencionada, inclusive, o processo em análise, 

verificou-se que se trata de pretensões de declaração de nulidade de 

negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e indenização por 

danos morais. Portanto, todas as demandas foram propostas pelo mesmo 

autor e em face do mesmo réu. A causa de pedir remota (mediata) também 

se afigura idêntica, isso porque discutem a validade de negócio jurídico 

formulado entre autor e réu com o mesmo fundamento. Alega o 

demandante que firmou um contrato de empréstimo consignado com a 

instituição financeira ré, porém, devido ao fato de o autor não ser 

alfabetizado, o referido instrumento particular firmado não seria válido, 

tendo em vista a necessidade de instrumento público, ou ainda, firmado 

por meio de assinatura a rogo com a subscrição de suas testemunhas. 

Portanto, nota-se a existência de identidade de partes e causa de pedir 

remota (mediata). Não há litispendência entre tais processos apenas em 

razão da diversidade de contratos. Nessa senda, há conexão entre tais 

demandas que devem ser reconhecidas por este Juízo. Aliás, o 

reconhecimento de conexão disposto no art. 55, caput do Código de 

Processo Civil[1] não implica necessariamente que a conexão se dê em 

relação aos seus dois elementos, quais sejam, causa de pedir próxima 

(imediata) e causa de pedir remota (mediata), bastando apenas a 

identificação em um deles. Assim, conforme o art. 55 do CPC, haverá 
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conexão se 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou 

a causa de pedir, seja ela próxima ou remota. Em sentido análogo, segue 

trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, na condição de Presidente do 

Colendo Supremo Tribunal Federal que, ao analisar a existência de 

eventual conexão recursal, assim elucidou: “(...) MONIZ de ARAGÃO, 

reavivando a conhecida tese de PESCATORE sobre conexão, sublinha 

que, “ para que esta se caracterize [conexão] é indiferente que os 

elementos ‘comuns’ sejam, ou não, idênticos. Tanto poderá ocorrer 

identidade entre um, ou dois deles, como poderá dar-se de serem 

‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, ou semelhança, pode levar à 

identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ as ‘ações’ se em uma delas a 

causa petendi mediata for a mesma, embora seja diversa a causa petendi 

imediata. O mesmo acontecerá se o pedido mediato for idêntico, conquanto 

o pedido imediato seja diverso. Nesses casos haverá identidade, em parte, 

e semelhança ocorrerá quanto ao todo.” (Conexão e ‘tríplice identidade’. In: 

Ajuris, v. 10, n. 28, p. 72-80, jul. 1983. De fato, a existência de conexão 

entre duas ou mais ações define-se à luz dos pedidos e das causas de 

pedir, e não, da identidade de partes, a qual somente releva para a análise 

de litispendência, consoante a regra do art. 103 do CPC. NELSON NERY JR 

e ROSA M. A. NERY relembram: “A igualdade de todos os componentes da 

causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de 

litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou 

mais ações idênticas (CPC 301 § 2.°). Uma ação só é idêntica à outra se 

contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e 

imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).” (Código de 

processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 7.ª edição, rev. e ampl.. São Paulo: RT, 2003, pág. 504). Cumpre 

sobretudo cotejar as causas de pedir dos dois feitos, para dar logo pela 

existência de conexão com base em que "constitui-se a causa petendi do 

fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do efeito 

jurídico por ele visado." (BARBOSA MOREIRA. O Novo processo civil 

brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 15-16). É certo que doutrina 

usa distinguir causa de pedir (i) remota (razão mediata do pedido) e (ii) 

próxima (razão imediata do pedido), mas sustenta que haverá conexão 

ainda que, entre as ações, seja comum a causa de pedir, quanto a uma ou 

outra espécie. Na hipótese, a causa de pedir mediata é idêntica em ambos 

os processos, qual seja, a discussão sobre ilegalidades praticadas pelo 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo em concurso público para o ingresso 

na carreira da magistratura daquele Estado. 3. Diante do exposto, 

determino a redistribuição do feito ao Min. AYRES BRITTO. Publique-se. 

Brasília, 17 de novembro de 2011. Ministro Cezar Peluso Presidente (AI 

803075 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 17/11/2011, publicado 

em DJe-225 DIVULG 25/11/2011 PUBLIC 28/11/2011)” (Grifo nosso) 

Portanto, este Juízo RECONHECE a conexão entre esta demanda e o PJE 

n. 1000132-96.2020.8.11.0021, devendo ser reconhecida a competência 

desta 2ª Vara de Água Boa/MT por prevenção, visando conferir 

celeridade aos processos e evitar decisões conflitantes no que concerne 

aos fundamentos jurídicos que possam ser levada a efeito na causa de 

pedir remota. 3 – PROMOVA-SE a reunião/vinculação dos processos a 

esta demanda. 4 – Sendo realizada a providência acima, REMETAM-SE os 

autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000132-96.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERAIWA DZURI O RAIWARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000132-96.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Diante do reconhecimento de 

conexão por este Juízo no PJE n. 1000131-14.2020.8.11.0021, este Juízo 

DETERMINA a associação desta demanda ao referido feito. 3 – Realizada 

todas as associações consignadas REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-31.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRASILINO CALANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CAMPOS DA SILVA REIS OAB - GO49692 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000201-31.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000212-60.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDA BEHIRION XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000212-60.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Em consulta ao sistema “PJE” 

(Processo Judicial Eletrônico), o autor ajuizou a seguinte demanda em face 

do mesmo réu “Banco Bradesco S/A”, PJE n. 1000215-15.2020.8.11.0021, 

distribuída perante o Juízo da 1ª Vara desta Comarca. Ao compulsar a 

petição inicial de todas as demandas acima mencionadas, inclusive, o 

processo em análise, verificou-se que se tratam de pretensões de 

declaração de nulidade de negócio jurídico cumulado com repetição de 

indébito e indenização por danos morais. Portanto, todas as demandas 

foram propostas pelo mesmo autor e em face do mesmo réu. A causa de 

pedir remota (mediata) também se afigura idêntica, isso porque discutem a 

validade de negócio jurídico formulado entre autor e réu com o mesmo 

fundamento. Alega o demandante que firmou um contrato de empréstimo 

consignado com a instituição financeira ré, porém, devido ao fato de o 

autor não ser alfabetizado, o referido instrumento particular firmado não 

seria válido, tendo em vista a necessidade de instrumento público, ou 

ainda, firmado por meio de assinatura a rogo com a subscrição de suas 

testemunhas. Portanto, nota-se a existência de identidade de partes e 

causa de pedir remota (mediata). Não há litispendência entre tais 

processos apenas em razão da diversidade de contratos. Nessa senda, 

há conexão entre tais demandas que devem ser reconhecidas por este 

Juízo. Aliás, o reconhecimento de conexão disposto no art. 55, caput do 

Código de Processo Civil[1] não implica necessariamente que a conexão 

se dê em relação aos seus dois elementos, quais sejam, causa de pedir 

próxima (imediata) e causa de pedir remota (mediata), bastando apenas a 
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identificação em um deles. Assim, conforme o art. 55 do CPC, haverá 

conexão se 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou 

a causa de pedir, seja ela próxima ou remota. Em sentido análogo, segue 

trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, na condição de Presidente do 

Colendo Supremo Tribunal Federal que, ao analisar a existência de 

eventual conexão recursal, assim elucidou: “(...) MONIZ de ARAGÃO, 

reavivando a conhecida tese de PESCATORE sobre conexão, sublinha 

que, “ para que esta se caracterize [conexão] é indiferente que os 

elementos ‘comuns’ sejam, ou não, idênticos. Tanto poderá ocorrer 

identidade entre um, ou dois deles, como poderá dar-se de serem 

‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, ou semelhança, pode levar à 

identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ as ‘ações’ se em uma delas a 

causa petendi mediata for a mesma, embora seja diversa a causa petendi 

imediata. O mesmo acontecerá se o pedido mediato for idêntico, conquanto 

o pedido imediato seja diverso. Nesses casos haverá identidade, em parte, 

e semelhança ocorrerá quanto ao todo.” (Conexão e ‘tríplice identidade’. In: 

Ajuris, v. 10, n. 28, p. 72-80, jul. 1983. De fato, a existência de conexão 

entre duas ou mais ações define-se à luz dos pedidos e das causas de 

pedir, e não, da identidade de partes, a qual somente releva para a análise 

de litispendência, consoante a regra do art. 103 do CPC. NELSON NERY JR 

e ROSA M. A. NERY relembram: “A igualdade de todos os componentes da 

causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de 

litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou 

mais ações idênticas (CPC 301 § 2.°). Uma ação só é idêntica à outra se 

contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e 

imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).” (Código de 

processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 7.ª edição, rev. e ampl.. São Paulo: RT, 2003, pág. 504). Cumpre 

sobretudo cotejar as causas de pedir dos dois feitos, para dar logo pela 

existência de conexão com base em que "constitui-se a causa petendi do 

fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do efeito 

jurídico por ele visado." (BARBOSA MOREIRA. O Novo processo civil 

brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 15-16). É certo que doutrina 

usa distinguir causa de pedir (i) remota (razão mediata do pedido) e (ii) 

próxima (razão imediata do pedido), mas sustenta que haverá conexão 

ainda que, entre as ações, seja comum a causa de pedir, quanto a uma ou 

outra espécie. Na hipótese, a causa de pedir mediata é idêntica em ambos 

os processos, qual seja, a discussão sobre ilegalidades praticadas pelo 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo em concurso público para o ingresso 

na carreira da magistratura daquele Estado. 3. Diante do exposto, 

determino a redistribuição do feito ao Min. AYRES BRITTO. Publique-se. 

Brasília, 17 de novembro de 2011. Ministro Cezar Peluso Presidente (AI 

803075 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 17/11/2011, publicado 

em DJe-225 DIVULG 25/11/2011 PUBLIC 28/11/2011)” (Grifo nosso) 

Portanto, este Juízo RECONHECE a conexão entre esta demanda e o PJE 

n. 1000215-15.2020.8.11.0021, devendo ser reconhecida a competência 

desta 2ª Vara de Água Boa/MT por prevenção, visando conferir 

celeridade aos processos e evitar decisões conflitantes no que concerne 

aos fundamentos jurídicos que possam ser levada a efeito na causa de 

pedir remota. 3 – PROMOVA-SE a reunião/vinculação dos processos a 

esta demanda, inclusive, encaminhando-se ofício ao Juízo da 1ª Vara 

acerca desta decisão visando analisar a questão e, com base neste 

aresto, possa modificar a competência territorial encaminhando-se o 

referido processo acima para este Juízo. 4 – Sendo realizada a 

providência acima, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz 

de Direito [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-24.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES VIEIRA SILVA (EXECUTADO)

WESLEY VIEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000001-24.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-91.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS BORGES OAB - GO55420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000003-91.2020.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de requerimento 

de desarquivamento dos autos n. 104-10.2004.811.0021 (Código n. 7265) 

apresentado por Aparecida Silva dos Santos. Pugna pelo 

desarquivamento do feito com a finalidade de promover cópias. Pois bem, 

cumpre registrar que em observância as regras contidas na Seção 32, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro 

Judicial, que dispõe sobre o procedimento de desarquivamento para 

extração de cópias ou prática de quaisquer atos que não imponham a 

continuidade dos processos arquivados definitivamente, no âmbito do 

primeiro grau, verifica-se que o presente requerimento deve ser realizado 

via Sistema PEA – peticionamento eletrônico do Advogado. Segue artigo 

da citação: Art. 598. Os “pedidos de desarquivamento” de processos 
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arquivados definitivamente para extração de cópias ou pedido de vistas 

de processos que não imponham a realização de ato jurisdicional devem 

ser enviados diretamente à Central de Arquivo ou Setor Responsável pelo 

Arquivamento, que observará o devido recolhimento das custas 

pertinentes, mediante conferência da Guia de Recolhimento. § 1º O 

requerimento de desarquivamento poderá ser feito por meio do PEA – 

Peticionamento Eletrônico do Advogado, nos termos do Capítulo 1, Seção 

16 da CNGC e será juntado automaticamente nos autos pelo sistema 

informatizado. § 2º O prazo para atendimento da solicitação de 

desarquivamento pela Central de Arquivamento será de 03 (três) dias 

úteis, contados da juntada do pedido nos autos ou da compensação da 

guia de recolhimento, o que ocorrer primeiro. 1 – Portanto, diante dos fatos 

narrados acima, INTIME-SE o advogado, para promover a regularização do 

requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias, nas formas ditadas na CNGC. 

2 – Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002607-59.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE FREITAS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002607-59.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002648-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ze (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

zeca (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002648-26.2019.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de ação de 

usucapião proposta por ZÉ em desfavor de ZECA, sem qualificação das 

partes. Preceitua o artigo 319 do Código de Processo Civil: Art. 319. A 

petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. Em complemento, o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] menciona a possibilidade de emenda ou complementação 

da inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 

319 e 320[2] do mesmo diploma instrumental. Da análise dos autos 

verifica-se que o peticionante não apresentou petição inicial, tampouco os 

documentos que instruem a peça. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a petição 

apresentada, no sentido de apresentar a petição inicial e os documentos 

que a instruem, observando os artigos mencionados acima, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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MARI POSSAMAI RENCK (EXECUTADO)

FABRICIO DE SANTANA MUNDIM 01993114122 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000134-66.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise da peça inicial e 

de seus documentos, o autor não informou ou juntou o pagamento das 

custas e despesas processuais com base no proveito econômico. Além 

disso, da análise da inicial não há requerimento no sentido de deferimento 

do pedido de gratuidade. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando 

não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do 

mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o autor para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002264-63.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 
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julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 
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indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000126-89.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000113-90.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA OAB - 784.258.321-87 (REPRESENTANTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000113-90.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 12 de maio de 2020 às 12h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000114-75.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA OAB - 784.258.321-87 (REPRESENTANTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000114-75.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 12 de maio de 2020 às 13h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000116-45.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA OAB - 784.258.321-87 (REPRESENTANTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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PJE n. 1000116-45.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 12 de maio de 2020 às 13h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000118-15.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO UREBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000118-15.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 12 de maio de 2020 às 14h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000214-30.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDA BEHIRION XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000214-30.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 12 de maio de 2020 às 14h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 
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constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002529-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVO WINKELMANN (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002529-65.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2020 às 

16h00min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de conflitos 

e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta 

de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, ABRA-SE vista dos autos ao autor para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se a respeito. 5 – INTIME-SE 

pessoalmente o autor para o comparecimento na audiência de conciliação. 

6 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida 

ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 7 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002529-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVO WINKELMANN (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002529-65.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2020 às 

16h00min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de conflitos 

e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta 

de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, ABRA-SE vista dos autos ao autor para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se a respeito. 5 – INTIME-SE 

pessoalmente o autor para o comparecimento na audiência de conciliação. 

6 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida 

ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 7 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 3575-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCCS, CRMS, Antonia Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida a seguinte decisão: DEFERE-SE a 

juntada da declaração de hipossuficiência. RETIFIQUE-SE a capa dos 

autos para constar a Defensoria Pública representante processual da ré. 

INDEFERE-SE o pedido de fl.216, haja vista que a certidão à fl. 197 

certificou o transcurso do prazo sem a manifestação da requerida quanto 

à especificação de provas a produzir. INTIME-SE a parte autora para 

colacionar aos autos o substabelecimento em nome do advogado que 

participou da presente solenidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

juntada do substabelecimento, DECLARA-SE encerrada a instrução. Em 

seguida, INTIMEM-SE as partes para apresentação de memoriais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Em seguida, CONCLUSOS para prolação de sentença. 

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Nada 

mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1034264 Nr: 4514-23.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO n. 4514-23.2018.811.0021 – Código Apolo n. 1034264

DATA/HORA: 04 de fevereiro de 2020 às 14h40min (MT)

FINALIDADE: Audiência de continuação.

PRESENTES: Exmo. Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito, o 

Promotor de Justiça Dr. Leandro Túrmina e o Defensor Público Dr. Paulo 

Sérgio Silva de Queiroz.

AUSENTES: o adolescente Thierry Alves e sua responsável.

OCORRÊNCIAS

ABERTA A AUDIÊNCIA, constatou-se a ausência da testemunha – Adailton 
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Martins Vieira, haja vista que se encontra em gozo de férias, conforme 

ofício de fl. 107.

Dada a palavra ao Ministério Público requereu vista dos autos para análise 

se os elementos são suficientes para apresentação de memoriais finais. 

Não sendo, verificar-se-á a necessidade de designação de audiência de 

continuação para oitiva da testemunha.

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Saem os presentes intimados desta decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000885-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PEWIRIOW XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000885-58.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia 

certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo 

previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão 

sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000061-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000061-65.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia 

certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo 

previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão 

sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000034-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000034-82.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia 

certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o 
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Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo 

previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão 

sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001282-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001282-20.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia 

certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo 

previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão 

sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000700-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BATISTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000700-83.2018.8.11.0021 TERMO DE AUDIÊNCIA PJE: 

1000700-83.2018.8.11.0021 DATA/HORA: 05 de fevereiro de 2020 às 

14h30min (MT) FINALIDADE: instrução e julgamento. PRESENTES: Exmo. 

Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito, o autor, acompanhado de 

sua advogada Dra. Sueli Vieira de Souza, OAB/MT 14.900-A. AUSENTES: 

o réu. ABERTA A AUDIÊNCIA: a conciliação restou prejudicada ante a 

ausência do requerido. Dessa forma, passou-se à instrução. Antes de 

iniciar a audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, 

que iria proceder à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o 

Provimento n. 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º 

e 2º, do CPP, ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação 

ocorrer no curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo 

sistema de digitação. As partes também foram advertidas da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros fonográficos a pessoas 

estranhas do processo (artigo 2º VI, Provimento 38/2007-CGJ). 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor e no HD local) deste juízo para a segurança dos 

dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério 

Público e aos advogados das partes, no endereço eletrônico cadastrado 

no Apolo. Foram inquiridas 02 (duas) testemunhas pelo sistema de 

gravação digital. DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida a seguinte 

decisão: Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE 

encerrada a instrução. A requerente solicitou pelo deferimento de 

alegações finais remissivas. DEFIRO o pedido, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença. 4. CUMPRA-SE. Publicada em 

audiência, saem os presentes devidamente intimados. Nada mais foi dito e 

nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001032-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001032-50.2018.8.11.0021 TERMO DE AUDIÊNCIA PJE: 

1001032-50.2018.8.11.0021 DATA/HORA: 05 de fevereiro de 2020 às 

14h50min (MT) FINALIDADE: instrução e julgamento. PRESENTES: Exmo. 

Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito, a autora, acompanhada de 

seu advogado Dr. Nemias Batista Pereira, OAB/MT n. 4.544-B. AUSENTES: 

o réu. ABERTA A AUDIÊNCIA: a conciliação restou prejudicada ante a 

ausência do requerido. Dessa forma, passou-se à instrução. Antes de 

iniciar a audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, 

que iria proceder à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o 

Provimento n. 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º 

e 2º, do CPP, ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação 

ocorrer no curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo 

sistema de digitação. As partes também foram advertidas da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros fonográficos a pessoas 

estranhas do processo (artigo 2º VI, Provimento 38/2007-CGJ). 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor e no HD local) deste juízo para a segurança dos 

dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério 

Público e aos advogados das partes, no endereço eletrônico cadastrado 

no Apolo. Foram inquiridas 02 (duas) testemunhas pelo sistema de 

gravação digital. A parte autora desistiu da oitiva da testemunha – Eleuza 

Marcia. DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida a seguinte decisão: 

HOMOLOGA-SE a desistência da oitiva da testemunha supracitada, 

DECLARA-SE encerrada a instrução. A requerente solicitou pelo 

deferimento de alegações finais remissivas. DEFIRO o pedido, 

permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença. 4. 

CUMPRA-SE. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000493-50.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por APARECIDA DE FATIMA E SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS não apresentou contestação, conforme 

certidão de Id n. 21017113. Réplica no evento n. 21276840. Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que 

pese o requerido não ter apresentado contestação, reputa-se que não 

deve ser aplicado no caso em tela o efeito advindo da revelia na 

presunção de veracidade disposta no art. 344 do CPC, isso porque, pela 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito, poderá culminar 

no dispêndio de verba pública, tratando-se, portanto, de direito 

indisponível, conforme o art. 345, inciso II do CPC. Apesar disso, 

DECRETA-SE a revelia do réu, mas o efeito estatuído no art. 344 não será 

aplicado no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa 

sobre direitos indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação 

do exercício de atividade rural. Diante da natureza da demanda, este Juízo 

tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 25 de março de 2020 às 16h10min 

(MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para 

que apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001114-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001114-47.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por VALDIVINO MORAES DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

21059211). Réplica no evento n. 21319492. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de março de 2020 às 15h50min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE o autor para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000671-96.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000671-96.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por CÍCERO JOSE MARQUES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS não apresentou contestação, conforme 

certidão de Id n. 21385322. Réplica no evento n. 22515971. Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que 

pese o requerido não ter apresentado contestação, reputa-se que não 

deve ser aplicado no caso em tela o efeito advindo da revelia na 

presunção de veracidade disposta no art. 344 do CPC, isso porque, pela 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito, poderá culminar 

no dispêndio de verba pública, tratando-se, portanto, de direito 

indisponível, conforme o art. 345, inciso II do CPC. Apesar disso, 

DECRETA-SE a revelia do réu, mas o efeito estatuído no art. 344 não será 

aplicado no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa 

sobre direitos indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 
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prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação 

do exercício de atividade rural. Diante da natureza da demanda, este Juízo 

tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 25 de março de 2020 às 16h30min 

(MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE o autor para 

que apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VICCARI TRENTIN (EXEQUENTE)

MONICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - 038.593.449-19 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000661-86.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de impugnação em 

sede de cumprimento de sentença ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S/A em face de LADIR GASPERINI, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Alega o impugnante que o cálculo do 

exequente contém excesso de execução. Afirma que o impugnado incidiu 

atualização monetária e juros moratórios a partir da data do ajuizamento da 

demanda (01/11/2012) quando o correto seria termo inicial fixado a partir 

do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência da 

obrigação (22/05/2018), nos termos da regra do art. 85, §16º do Código de 

Processo Civil e, ainda, com base nos entendimentos jurisprudências a 

respeito do tema. Aduz que o correto seria a incidência de correção 

monetária a partir de 1º/11/2012 e juros moratórios a partir de 22/05/2018, 

o que corresponderia o valor de R$ 127.844,33 (cento e vinte e sete mil 

oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos). Assevera 

que há excesso de execução no valor de R$ 82.195,69 (oitenta e dois mil, 

cento e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos). Pugnou pela 

concessão de efeito suspensivo. Foi depositado em Juízo pelo impugnante 

a quantia de R$ 127.844,33 (cento e vinte e sete mil oitocentos e quarenta 

e quatro reais e trinta e três centavos). Em seguida, o 

impugnado/exequente apresentou manifestação acerca da impugnação. 

Em preliminar, requereu o deslocamento da competência da 1ª Vara para a 

2ª Vara de Água Boa/MT, tendo em vista que o título executivo judicial é 

oriundo desse Juízo. Requer a aplicação de multa de 10 % (dez por cento) 

em razão da ausência de pagamento voluntário, de modo que o deposito 

efetuado não teria a finalidade de elidir a incidência da penalidade. Pugnou 

pelo levantamento do montante incontroverso de R$ 127.844,33 (cento e 

vinte e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três 

centavos). Pugnou pela constrição patrimonial no valor de R$ 25.568,86 

(vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos) a título de multa pela ausência de cumprimento voluntário da 

obrigação no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação e, ainda, 10 % (dez por cento) a título de honorários 

advocatícios. Em decisão exarada no evento n. 14757192 foi determinado 

o deslocamento da competência. Realizados alguns atos processuais, 

vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. O art. 525 do 

Código de Processo Civil em sintonia com o art. 219 do CPC, possibilita ao 

executado que independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente nos próprios autos sua impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. O prazo de 15 (quinze) dias úteis teria iniciado em 27/07/2018 

(sexta-feira), data subsequente à juntada da carta de intimação para 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 231, inciso I do Código de 

Processo Civil. Todavia, nota-se que, antes do início do prazo para a 

impugnação, o impugnante compareceu ao processo e praticou o ato no 

dia 05 de julho de 2018 (quinta-feira). Assim, verificou o comparecimento 

espontâneo, nos termos do art. 239, §1º do CPC. Diante disso, este Juízo 

RECEBE a impugnação apresentada. Nesta mesma vereda, os incisos do 

art. 525, § 1º do Código de Processo Civil estabelecem às hipóteses em 

que se revela cabível a impugnação[1]. Feitas estas considerações, 

inicia-se a análise da impugnação apresentada. PRELIMINAR 

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA Em relação ao requerimento do 

impugnado quanto ao encaminhamento do feito ao Juízo da 2ª Vara, local 

onde originou o título executivo judicial, este Juízo reputa que houve a 

perda do interesse utilidade, eis que a demanda se encontra sob o crivo 

do referido Juízo. Sendo assim, este Juízo REJEITA a preliminar em razão 

de se encontrar superada a questão. MÉRITO EXCESSO DE EXECUÇÃO – 

JUROS DE MORA O impugnante alega a existência de excesso de 

execução no importe de R$ 82.195,69 (oitenta e dois mil, cento e noventa 

e cinco reais e sessenta e nove centavos), que seria decorrente da 

incorreta incidência de juros moratórios desde a data do ajuizamento da 

demanda. Sustenta que o termo inicial dos juros de mora deve iniciar-se a 

partir do trânsito em julgado da decisão que teria fixada a obrigação, 

ocorrido no dia 22 de maio de 2018. Em análise ao processo, nota-se que 

o título executivo judicial originou da sentença exarada no processo de 

execução de título extrajudicial n. 4262-30.2012.811.0021 (Código n. 

85433), em razão de o Juízo ter declarado a prescrição da pretensão 

executiva. No ato, o Juízo condenou o exequente, ora impugnante, ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10 % 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id n. 13131383 – 

página 20/23). O exequente/impugnante interpôs recurso de apelação (Id 

n. 13131383 – pág. 27/32 e Id n. 13131416 – pag. 01/07). O apelo foi 

desprovido, momento em que houve a majoração da verba honorária para 

o percentual de 20 % (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa 

(Id n. 13131442 – pag. 08/16 e Id n. 13131447 – pag. 01/02). Realizados 

alguns atos processuais na demanda 4262-30.2012.811.0021 (Código n. 

85433), ocorreu o trânsito em julgado no Recurso Especial n. 1731769/MT 

no dia 22 de maio de 2018, conforme se verifica na certidão acostada no 

evento n. 13375280. Feitas estas considerações, este Juízo entende que 

o termo inicial dos juros moratórios deve incidir a partir do trânsito em 

julgado, nos termos do art. 85, §16 do CPC[2]. Aliás, o 

impugnado/exequente não se opôs em sua manifestação (Id n. 14522017). 

Pelo que se observa do cálculo do impugnado/exequente (Id n. 13131558), 

verifica-se que os juros moratórios incidiram desde a data do ajuizamento 

da demanda (1º/11/2012) de maneira contrária à regra do art. 85, §16º do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, em relação aos juros moratórios, 

este Juízo entende que razão assiste ao impugnante, devendo o termo 

inicial deste acessório iniciar-se a partir do trânsito em julgado, ocorrido no 

dia 22 de maio de 2018. Pelo que se pode verificar, o 

exequente/impugnado calculou o valor de honorários de sucumbência no 

importe de R$ 210.040,02 (duzentos e dez mil e quarenta reais e dois 

centavos) quando o valor correto seria o montante de R$ 127.844,33 

(cento e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três 

centavos). Portanto, há excesso de execução no valor de R$ 82.195,69 

(oitenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e nove 

centavos). DA INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

NOS TERMOS DO ART. 523, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL O 
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impugnado assevera que o impugnante não teria efetuado o pagamento da 

obrigação, mas apenas depositado a quantia de R$ 127.844,33 (cento e 

vinte e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três 

centavos) a título de garantia do Juízo, razão pela qual deve incidir multa 

no importe correspondente a 10 % (dez por cento) e, ainda, honorários 

advocatícios no montante também de 10 (dez por cento), ambos sobre o 

valor assegurado. Em análise ao requerimento do impugnado, este Juízo 

entende que razão lhe assiste, tendo em vista que o depósito efetuado 

pelo impugnante não teve a finalidade de adimplir a dívida, mas apenas 

assegurar o pagamento da obrigação a fim de que pudesse opor 

impugnação e, ainda, obter, caso estivesse os demais requisitos 

presentes, a concessão de efeito suspensivo. Diante disso, este Juízo 

reputa que deve incidir, a título de multa por ausência de pagamento da 

obrigação voluntária, o percentual de 10 % (dez por cento) sobre valor 

depositado e, ainda, o montante também de 10 % (dez por cento) a título 

de honorários advocatícios sobre o mesmo parâmetro, nos termos doa art. 

523, §1º do CPC e o Enunciado 517 da Súmula do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO ECONÔMICO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – 

TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS 

– MULTA DE 10% – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 475-J, CPC/73 – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça editou a 

seguinte tese: “a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da 

Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 

1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de 

diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de 

poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por 

força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta 

de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou 

domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de 

ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu 

domicílio ou no Distrito Federal” (REsp n. 1.391.198/RS, 2ª Seção, Min. Luis 

Felipe Salomão, j. 13.08.2014). É pacífico o entendimento que o 

cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que 

nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência 

dos juros remuneratórios na composição das cadernetas de poupança, 

não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação 

ao princípio da coisa julgada. Para fins de julgamento de Recurso 

Representativo de Controvérsia (CPC/73, art. 543-C, com a redação dada 

pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de 

conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em 

responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em 

momento anterior.” (REsp n. 1361800/SP, Corte Especial, Rel. Min. Raul 

Araújo, j. 21.05.2014) O depósito judicial efetuado a título de garantia do 

juízo, em sede de impugnação, não configura adimplemento voluntário da 

obrigação, sendo cabível o cômputo da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito, consoante disposto no art. 475-J, do CPC/73. 

Precedentes do STJ. (N.U 0122426-80.2013.8.11.0000, , CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019) (Destaque) 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO Diante do 

acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em razão da 

constatação da ocorrência de excesso de execução no importe de R$ 

82.195,69 (oitenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e 

nove centavos), este Juízo entende que deve o impugnado/exequente ser 

condenado ao pagamento do importe equivalente a 10 % (dez por cento) a 

título de honorários advocatícios sobre o valor acima mencionado que se 

revelou excessivo, nos termos do art. 85, §13º do Código de Processo 

Civil. É relevante deixar consignado a impossibilidade de compensação, 

nos termos do art. 85, §14º do Código de Processo Civil. Assim, diante da 

inovação advinda com o CPC/2015, resta superado o Enunciado 306 da 

Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira razão 

assiste ao impugnante nas suas alegações. 1 – Ante o exposto, este 

Juízo ACOLHE a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo 

impugnante/executado. Assim, este Juízo HOMOLOGA os cálculos do 

impugnante reconhecendo o valor devido o importe de R$ 127.844,33 

(cento e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três 

centavos). 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo 

CONDENA o impugnado/exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do patrono do impugnante no importe 

correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor declarado 

excessivo na fundamentação desta decisão, acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, “pro rata”, a contar da 

preclusão desta decisão, bem como correção monetária pelo IPCA/IBGE a 

partir do arbitramento ocorrido com essa decisão. 3 – Diante da ausência 

do pagamento voluntário da obrigação, este Juízo CONDENA o 

executado/impugnante ao pagamento de multa por atraso equivalente a 10 

% (dez por cento), bem como no mesmo percentual de 10 % (dez por 

cento) a título de honorários advocatícios em favor do patrono do 

exequente, ambas as verbas deverá incidir sobre o valor reconhecido 

como devido nesta decisão, acrescido de juros moratórios à razão de 1% 

(um por cento) ao mês, de forma simples, “pro rata”, a contar da preclusão 

desta decisão, bem como correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do 

arbitramento ocorrido com essa decisão. 4 – É importante ressaltar que 

tais verbas honorários não poderão ser compensadas, nos termos do art. 

85, §14º do CPC. Assim, diante da inovação advinda com o CPC/2015, 

resta superado o Enunciado 306 da Súmula do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça. 5 – Com a preclusão, INTIME-SE a parte exequente, para que 

se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de adoção da regra prevista no art. 921 do Código 

de Processo Civil. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1]§ 1oNa impugnação, o 

executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de 

conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora 

incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes à sentença. [2] § 16. Quando os honorários 

forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da 

data do trânsito em julgado da decisão.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002598-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R BARBOSA COM E REPRESENTACAO - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002598-97.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2020 às 

17h00min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de conflitos 

e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta 

de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, ABRA-SE vista dos autos ao autor para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se a respeito. 5 – INTIME-SE 

pessoalmente o autor para o comparecimento na audiência de conciliação. 

6 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida 

ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 
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havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 7 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001184-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAURENI RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR ALVES MENDONÇA (REU)

Outros Interessados:

MARIA DAS GRAÇAS PIRES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO: PJE n. 1001184-98.2018.8.11.0021 

DATA/HORA: 05 de fevereiro de 2020 às 13h00min (MT) FINALIDADE: 

instrução e julgamento PRESENTES: Exmo. Sr. Dr. Jean Paulo Leão Rufino, 

MM. Juiz de Direito, a autora, acompanhada de seu advogado Dr. Gilmar 

Ferreira Rodrigues Junior, OAB/MT n. 22439 A, bem como o requerido 

Adair Alves Mendonça, acompanhado do Defensor Público Defensor 

Público Dr. Paulo Sérgio Silva de Queiroz. Ocorrências ABERTA A 

AUDIÊNCIA, tentada a conciliação entre os presentes, esta restou 

infrutífera. Antes de iniciar a audiência de instrução e julgamento o MM. 

Juiz de Direito noticiou que iria proceder a gravação do(s) depoimento(s) 

de acordo com o Provimento n. 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça 

e art. 405, §§ 1º e 2º do CPP, ressaltando que se qualquer causa 

impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os depoimentos 

serão colhidos pelo sistema de digitação. As partes também foram 

advertidas da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, VI, Provimento 

38/2007). Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital 

em computador (servidor e no HD local) deste juízo para a segurança dos 

dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério 

Público e aos advogados das partes, no endereço eletrônico cadastrado 

no Apolo. Colhido o depoimento pessoal da autora e, em seguida do 

requerido, pelo sistema de gravação digital. Foi colhido o depoimento de 01 

(uma) testemunha e 01 (uma) informante da autora, pelo sistema de 

gravação digital. Foi colhido o depoimento de 02 (duas) testemunhas do 

requerido, pelo sistema de gravação digital. A parte requerida insistiu na 

oitiva da testemunha – Wesley Silvestre, bem como apresenta o endereço 

atualizado: Rua Luiz Medeiros, n. 204, Bairro: Santo Antônio, Barra do 

Garças/MT. DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida a seguinte decisão: 

RETIFIQUE-SE o erro material da decisão proferida no evento n. 24013760, 

notadamente o nome da testemunha da autora – Edson de Freitas Vieira. 

OFICIE-SE novamente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) para prestar esclarecimentos, conforme tópico “1” da 

decisão proferida no evento n. 24013760, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de responsabilidade, uma vez que ainda não foi aportado aos autos 

deste processo as respostas solicitadas por este Juízo. EXPEÇA-SE carta 

precatória para a Comarca de Barra do Garças/MT, com a finalidade de 

proceder com a oitiva da testemunha – Wesley Ribeiro. Nos termos do 

artigo 261, do CPC, este Juízo FIXA o prazo de 20 (vinte) dias para 

cumprimento. Com o retorno das diligências pendentes, venham os autos 

conclusos. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (REU)

JOSE MARIA SCOTON (REU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000650-91.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de reintegração de 

posse ajuizada por ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI em face de ROGÉRIO 

DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI e JOSÉ MARIA SCOTTON, todos 

qualificados no encarte processual acima especificado. Realizados alguns 

atos processuais, estando o processo na fase instrutória, vieram os autos 

conclusos para análise de petições pendentes. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise ao feito, nota-se a pendência de análise de petições 

apresentadas pelas partes. Assim, passa-se a análise delas. DA 

JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS EVENTOS 14947097 e 15938916 Em 

decisão exarada em sede da audiência instrutória realizada no dia 16 de 

outubro de 2018 (Id n. 16218357), este Juízo determinou a intimação dos 

requeridos para que manifestassem sobre os documentos acostados nos 

eventos n. 14947097 e 15938916. Os demandados manifestaram sobre 

tais documentos no evento n. 16293914. Em relação aos documentos que 

foram apresentados pelo requerente, esses se referem: (i) Boletim de 

ocorrência n. 2018.225107, elaborado pela Polícia Militar de Cocalinho/MT 

em 18 de julho de 2018; (ii) Mapa da área que teria sido esbulhada pelo 

requerido José Maria Scotton em 29 de maio de 2017 concernente a 2.194 

há (dois mil, cento e noventa e quatro hectares) e, ainda, pelo requerido 

Rogério de Oliveira Justino Gerassi em extensão para aproximadamente 

8.900 há (oito mil e novecentos hectares); (iii) CAR – Cadastro Ambiental 

Rural da Fazenda Rio Manso e croqui de sua localização; (iv) Declaração 

emitida por Silvia Maria Muffo, supostamente proprietária da “Fazenda 

Volta Grande”. O art. 434 do Código de Processo Civil[1] estabelece a 

incumbência de a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os 

documentos destinados a provar suas alegações. É relevante consignar 

que o art. 435 do CPC permite as partes juntarem aos autos, em qualquer 

tempo, documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos 

ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram 

produzidos nos autos. Além disso, o parágrafo único do art. 435 do CPC 

também autoriza a juntada ulterior de documentos formados após a 

petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Nesses casos, 

cabe a parte que os produziu comprovar o motivo que a impediu de 

apresenta-los anteriormente. Feitas estas considerações, em análise aos 

documentos apresentados, este Juízo entende que devem ser admitidos 

os referidos elementos (“i”, “ii”, “iii” e “iv”), tendo em vista que os referidos 

foram formados após a petição inicial de modo que não se encontravam 

em poder do demandante no momento da propositura da demanda. 

Ademais, os requeridos foram intimados para manifestar a respeito, 

porém, não houve impugnação quanto à admissibilidade deles, apenas no 

tocante ao mérito. Sendo assim, este Juízo DEFERE a juntada dos aludidos 

documentos. Além disso, com o mesmo fundamento, este Juízo DEFERE a 

juntada do documento acostada no evento n. 14858852 pela parte 

requerida. DA REAPRECIAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR Em manifestação 

apresentada pelo requerente Espólio de Elsio Marchesi, foi pleiteada a 

reapreciação da liminar de reintegração de posse após a juntada de 

documentos novos, inquirição de testemunhas, de informantes e do 

depoimento pessoal das partes, todos colhidos na audiência de instrução 

e julgamento realizada no dia 16 de outubro de 2018. O art. 561 do Código 

de Processo Civil estabelece os seguintes requisitos para a concessão de 

liminar em demanda de reintegração de posse, devendo o requerente 

provar: (i) a sua posse; (ii) esbulho praticado pelo requerido; (iii) data do 

esbulho; e (iv) perda da posse. É relevante consignar que este Juízo 

apreciou originariamente o pedido liminar de reintegração de posse 

formulado pelo requerente no dia 03 de julho de 2017 (Id n. 8684944), 

antes da juntada de documentos pelas partes, bem como da colheita das 

provas orais. É importante assentar que a reapreciação de medidas 

liminares e tutelas provisórias, em tese, se mostra cabível quando houver, 

requerimento do interessado, bem como evidenciar a modificação do 

panorama fático, situação jurídica denominada pela comunidade jurídica da 

conhecida cláusula latina “rebus sic stantibus”, que significa “estando 

assim as coisas”. Ultrapassada essa análise preliminar, o Juízo analisa os 

requisitos normativos inerentes ao pedido, que poderá ter natureza 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 307 de 673



assecuratória ou satisfativa. É certo que este Juízo, na decisão liminar 

acostada no evento n. 8684944, consignou na exposição dos argumentos, 

isto é, na fundamentação do aresto, a imprescindibilidade de realização de 

exame pericial no objeto litigioso da demanda a fim de constatar a 

existência e o local da área supostamente de posse do requerente que 

teria sido esbulhada pelo requeridos. Portanto, naquele momento 

embrionário do processo, isto é, liminarmente, sem ouvir a parte contrária, 

havia a existência de dúvida razoável do Juízo no tocante à existência da 

área e, sobretudo, o local específico que teria sido objeto de esbulho 

possessório. Ademais, restou consignado na decisão liminar supracitada 

a impossibilidade de realizar audiência de justificação para a colheita de 

prova oral, ante a necessidade de realização do exame pericial que teria a 

finalidade de assegurar com robustez a dúvida aparente em relação à 

localização e a existência da área que seria de posse do demandante. De 

mais a mais, o art. 504, inciso I do CPC estabelece que o motivo, ainda que 

importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, 

não faz coisa julgada. O instituto da preclusão se assemelha ao da coisa 

julgada de modo que deve ser aplicado analogicamente o dispositivo 

supramencionado. Nessa senda, ainda que o Juízo tenha consignado na 

exposição dos motivos da decisão que indeferiu originariamente a liminar a 

necessidade de exame pericial para a demonstração sumária da 

existência e localização da área, tais argumentos utilizados não operam a 

preclusão, sobretudo se demonstrada a modificação do panorama fático 

do objeto litigioso. Nesse diapasão, é relevante pontuar que o processo se 

encontra na fase instrutória. Foram colhidas diversas provas orais, 

inclusive, o depoimento pessoal das partes. O contraditório restou 

instaurado com a contestação dos requeridos. Foram apresentados 

documentos pelas partes nessa fase instrutória que foram admitidos pelo 

Juízo. Sendo assim, diante da modificação do panorama fático (“rebus sic 

stantibus”), este Juízo entende ser cabível haver a reapreciação da 

medida liminar de reintegração de posse. Feitas estas considerações, 

passa-se a análise do pleito liminar. Em relação à posse, ao se deparar 

com o estado atual do processo, mormente após a angularização da 

relação processual, das provas documentais acostadas, bem como das 

provas orais que foram produzidas nesta fase instrutória, este Juízo 

entende, com base na cognição sumária, que obteve o requerente êxito 

em demonstrá-la. A comprovação, em sede de cognição sumária, acerca 

da posse do requerente sobre a área descrita na matrícula n. 34.722 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, 

consubstancia na apresentação dos seguintes elementos probatórios 

coligidos na fase postulatória e instrutória: (i) registro de semoventes em 

nome do demandante que, a princípio, se encontram alocados na 

“Fazenda Rio Manso” (Id n. 8082243); (ii) nota fiscal de aquisição de 

insumos destinados ao desenvolvimento da pecuária (Id n. 8082243 – pag. 

02); (iii) registro de funcionários em nome da “Fazenda Rio Manso” (Id n. 

8082243 – pag. 03/06), (iv) recibo de entrega de declaração do Imposto 

Territorial Rural (ITR); (v) fotografias no local da área de propriedade do 

requerente (Id n. 8150522 a 8150568); (vi) ata notarial realizada pelo 

Tabelionato de Notas da cidade de Cocalinho/MT (Id n. 8294447 a 

8294426) (vii) recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

acostado no evento n. 14947133 a 14947226; (viii) inquirição dos 

informantes Cely Oliveira dos Santos (Id n. 16425052), Marcelo Bernstorff 

(Id n. 16443267 a 16443285); Ubiracildo Marcelino Coelho (Id n. 16443560 

a 16443563); Sergio Oliveira dos Santos (Id n. 16443581 a 16443666); (ix) 

inquirição das testemunhas Fernando Angelino de Souza (Id n. 16425057), 

Jair da Silva (Id n. 16443289 a 16443544), Ives Vilela Resende Neto (Id n. 

16443552 a 16443558), Luís Henrique do Amaral (Id n. 16443676 a 

16443678); (x) depoimento pessoal do representante do requerente (Id n. 

16443572 a 1643577) e do requerido (Id n. 16443681 a 16443690). Em 

relação à localização da área de posse, embora este Juízo tenha 

consignado a imprescindibilidade do exame pericial para a constatação 

exata do local de propriedade/posse do objeto litigioso, ocorre que esse 

exame se mostra demasiado para análise do pleito liminar, que tem como 

objetivo a análise do processo em sede de cognição sumária e não 

exauriente, principalmente após diversas provas produzidas pelas partes. 

Nessa esteira, com a contestação dos requeridos, a apresentação de 

documentos e a inquirição de testemunhas pelas partes, este Juízo 

consigna que a localização da área se mostrou, a princípio, existente e 

conhecida. Aliás, sobre essa questão, ressalte-se, de natureza 

possessória, não houve controvérsia entre elas. Há sim celeuma em 

relação à propriedade, alegação que não impede à manutenção ou à 

reintegração de posse, na esteira do que dispõe o art. 557, § único do 

CPC. Portanto, este Juízo entende que a área litigiosa estaria inserida 

dentro de uma área maior que, em tese, seria de propriedade/posse da 

“Fazenda Rio Manso”, de titularidade do requerente, conforme indica o 

mapa acostado no evento n. 9069624 (pag. 01). Aliás, essa localização é 

corroborada pela própria afirmação do requerido José Maria Scotton em 

seu depoimento pessoal no momento em que descreve as divisas da 

“Fazenda São José” como sendo a “Fazenda Rio Manso” e “Fazenda Lago 

do Caboclo” (Id n. 16443690). Mais uma vez, é importante deixar 

assentado que a demanda possui natureza possessória. Destarte, a 

aparente dúvida consignada pelo Juízo na fase embrionária do processo 

acerca da localização da área se mostrou dirimida, em sede de cognição 

sumária. Não obstante, isso não significa que a perícia técnica se mostra 

desnecessária de modo a dispensá-la, tendo em vista que a sentença 

meritória reclama a análise das provas em cognição exauriente. Assim, o 

exame técnico na área litigiosa se mostra ainda pertinente para o deslinde 

do feito em sede de cognição exauriente Feito o parêntese acima, 

retornando ao tema da prova da posse, a testemunha arrolada pelo 

requerido, Marcelo Bernstorff, qualificado como informante pelo Juízo, 

caseiro responsável pela “Fazenda São José”, adquirida pelos 

demandados, assim consignou sobre a existência de atividade 

semoventes de propriedade do demandante no local onde supostamente 

teria havido a aquisição do bem, o que indica, a princípio, a existência de 

posse do demandante. Pergunta do Advogado do requerido: Quais são as 

suas atribuições como caseiro? Resposta: Cuidar da parte de manutenção 

de cerca, cuidar das casas, cuidar das divisas, manutenção em geral da 

propriedade. Pergunta do Advogado do requerido: O Sr. sabe a área 

aproximada da Fazenda São José? Resposta; Em torno de 2.200 hectares. 

Pergunta do advogado do requerido: A Fazenda Rio Manso faz divisa com 

a Fazenda São José? Resposta: A Rio Manso faz divisa conosco. 

Pergunta do advogado do requerido? Quem fica lá na Fazenda Rio Manso? 

Resposta: Ele chama Sérgio, arrendatário da Fazenda Rio Manso. 

Pergunta do advogado do requerido: Foi realizada a 

reparação/restauração das cercas existentes entre a Fazenda Rio Manso 

e Fazenda São José? Resposta: Foram reparadas. (...) Pergunta do 

advogado do requerido: O Sr. disse que foram reparadas as cercas, qual 

foi o cuidado dos proprietários da Fazenda São José quando realizou 

esse serviço de restauração da cerca? Resposta: A determinação do 

patrão, Sr. José Maria Scotton, é que tomasse todo o cuidado para não 

haver qualquer tipo de erro no trabalho do Sr. Jair (Engenheiro Florestal), 

que foi quem fez todo o trabalho de localização das divisas (...) Pergunta 

do advogado do requerente: O Sr. trabalha a quanto tempo para o 

requerido? Resposta: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. Desde quando ele 

adquiriu a propriedade. Pergunta do advogado do requerente: O Sr. tinha 

conhecimento antes se tinha pecuária no local? Resposta: Tem 

conhecimento de que não tinha nessa área onde se encontra a Fazenda 

São José. O que existia era alguns animais soltos tanto da Fazenda Volta 

Grande, da Fazenda Bonança. Pedi para o Sérgio que os animais que se 

tratavam da Fazenda Rio Manso retirar. Nós fechamos a área. Pedi para o 

Sr. Luiz Mauro que é da Fazenda Bonança retirar o que era dele. E para o 

Sr. Raimundo, gerente da Fazenda Volta Grande retirar o que era dele. 

Fizemos o perímetro. Reconstruímos as cercas. E pedi que gostaria que 

vocês retirassem os animais de vocês (...) Pergunta do requerente: 

Especificamente em relação aos animais da “Fazenda Rio Manso”, 

administrada pelo Sérgio, como o Sr. consegue precisar que era invasão 

de animal? Resposta: Marcas. Ele (Sérgio) foi lá várias vezes retirar gado. 

Nós fizemos um mata-burro, o gado dele morreu lá. Quebrou perna. (...) Eu 

falei, para vocês não terem prejuízos tiram o gado de vocês. Tem que 

cuidar o que é de vocês. (...) Pergunta do advogado do requerente: O Sr. 

sabe quantos animais têm na Fazenda São José? Resposta: 26 (vinte e 

seis). Esses animais foram colocados no mês passado (setembro/2018) 

(...) Por sua vez, a testemunha Ives Vilela Resende Neto informou que 

teria presenciado o requerente exercer atividade ligada na criação de 

gado no local do litígio: Pergunta do advogado do requerente: O Senhor é 

vizinho da “Fazenda Rio Manso”? Resposta: Sim. Aproximadamente há 06 

(seis) anos. Pergunta do advogado do requerente: Qual o nome de sua 

propriedade? Resposta: Fazenda Vale Verde (antiga Fazenda 3R). 

Pergunta do advogado do requerente: O Senhor conhece quem como 

proprietário e possuidor da “Fazenda Rio Manso”? Resposta: Desde a data 

que nós compramos lá (julho/2012) quem foram os proprietários era o Sr. 

Elsio Marquesi (“Os Marquesi”). Pergunta do advogado do requerente: O 

Senhor sabe mais ou menos o tamanho da Fazenda Rio Manso? Resposta: 

Aproximadamente 12.000 hectares. Pergunta do advogado do requerente: 
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Os herdeiros do Sr. Elsio Marquesi são conhecidos na região na compra e 

venda de gado? Resposta: Sim, sempre foram os Marquesi, inclusive, 

conheço todas as propriedades que estão ao redor, porque quando 

compramos fizemos um levantamento (...). Conheço todos os vizinhos, de 

frente ao Rio das Mortes, do lado direito está a Fazenda Volta Grande, do 

lado esquerdo está a Fazenda Bonanza, propriedade de Luiz Mauro e 

Hélio Abrão, de frente está a minha propriedade (Faz. Vale Verde) e ao 

fundo a Reserva Pimental Barbosa. Pergunta do advogado do requerente: 

O Senhor conhece ou já ouviu falar da “Fazenda São José” e “Fazenda 

Lagoa do Caboclo”? Nunca ouvi falar. Tomei conhecimento em decorrência 

desse processo. Nunca ouvi falar como compradores de gado ou algo do 

gênero esse pessoal (requerido), inclusive, o primeiro contato visual está 

sendo agora. (...) Pergunta do advogado do requerente: A família Marquesi 

que o Sr. conhece como proprietária da fazenda Rio Manso, exercia 

pecuária na região? Resposta: Sim, sempre. Pergunta do advogado do 

requerente: Era produtiva a fazenda? Resposta: É produtiva. Pergunta do 

advogado do requerente: O arrendamento do Sérgio, ele deu continuidade 

na atividade? Resposta: Deu continuidade na mesma atividade. Tem lá 

gado. A parceria de vizinho sempre foi tratada com o Sérgio 

(arrendatário). Por fim, o requerido José Maria afirma em seu depoimento 

pessoal diz que "provavelmente, o Rogério estava com a posse disso já 

algum tempo" e que, o que adquiriu foi a propriedade: Pergunta do 

advogado do requerente: Mas em relação a posse, alguém exercia a 

posse ali naquele local? Resposta: Provavelmente, o Rogério estava com a 

posse disso já algum tempo. Pergunta do advogado do requerente: Mas de 

quem o Sr. adquiriu teria sido só a propriedade? Resposta: A propriedade. 

Pergunta do advogado do requerente: O Senhor decidiu tomar a posse no 

momento que adquiriu a propriedade? Resposta: Comprei uma fazenda 

escriturada em determinado local com toda as coordenadas e fui 

fundamentar isso com um técnico de Água Boa/MT (...) O que eu tenho 

conhecimento é que quando eu comprei o imóvel eu estava resguardado 

por um técnico e com documento. Eu não compro propriedade que cause 

um constrangimento depois. Não esperava que ia ocorrer isso. (...) Toda a 

informação que eu tenho é que o técnico tem embasamento para a compra 

desse imóvel. (...) (Destaque) No que tange ao esbulho, em análise ao 

feito, mormente após a contestação dos requeridos, bem como dos 

documentos encartados aos autos e as provas orais colhidas, este Juízo 

reputa que o demandante comprovou o referido requisito. Em sede de 

cognição sumária, este Juízo reputa que o esbulho possessório restou 

suficientemente demonstrado através dos seguintes documentos: (i) 

Boletim de Ocorrência lavrado no dia 31 de maio de 2017, tendo como 

solicitante o arrendatário da “Fazenda Rio Manso”, Sr. Sérgio Oliveira dos 

Santos e como vítima José Marquesi Neto (Id n. 8082325); (ii) Contra 

notificação firmada pelo arrendatário em face do requerido (Id n. 

8082375); (iii) fotografias da área litigiosa que indicam a abertura de 

estradas/pavimentações, construção de casas, presença de materiais de 

construção, madeiras, maquinário e veículo de transporte pesado (Id n. 

8150516 a 8150568 e 8294426 a 8294426); (iv) Ata Notarial lavrada pela 

Titular do Tabelionato de Notas de Cocalinho/MT; (v) Boletim de Ocorrência 

n. 2018.225107 comunicado pelo representante do proprietário da área na 

qual indica que os requeridos teriam aumentado o esbulho possessório 

para aproximadamente 8.900 hectares (Id n. 14947269); (vi) fotografias de 

construções acabadas, madeiras enleiradas, cercas novas, materiais 

para construção, semoventes (Id n. 14947299) (vii) inquirição das 

testemunhas Ives Vilela Resende Neto, Luiz Henrique do Amaral e 

depoimento pessoal do requerido; (viii) Auto de Constatação realizada por 

Oficial de Justiça deste Juízo (Id n. 17011022 e 17111370); (ix) fotografias 

de maquinários, construções acabas. Em relação às provas orais, convém 

trazer a liça o depoimento pessoal do requerido: Pergunta do advogado do 

requerente: Sr. José Maria quem são os vizinhos dessa propriedade 

“Fazenda São José”? Resposta: Os vizinhos da “Fazenda São José” e a 

“Fazenda Rio Manso” junto com a “Fazenda Lagoa do Caboclo”. Pergunta 

do advogado do requerente: O Senhor conhece o dono da “Fazenda 

Bonanza? Resposta: Conheço. Pergunta do advogado do requerente: O 

Senhor conhece o dono da “Fazenda Chibata” (administrador Cely), o Ives 

proprietário da Fazenda Vale Verde? Resposta: Não conheço. (...) 

Pergunta do advogado do requerente: Qual é a área da Fazenda São 

José? Resposta: A área que eu fiz a aquisição são 2.197 hectares. 

Pergunta do advogado do requerente: Quando o Senhor adquiriu? 

Resposta: Faz 01 (um) ano e 06 (seis) meses, conforme está no contrato. 

Início de 2017. (...) Pergunta do advogado do requerente: O Senhor tinha 

posse da propriedade desde a aquisição? Resposta: Desde a aquisição. 

Pergunta do advogado do requerente: No dia 29 de maio de 2017 houve 

um boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar de Cocalinho/MT, onde 

estava construindo na área de 2.000 hectares que o Sr. disse uma sede 

com alicerce recente, uma cerca recente, o Senhor confirma? Resposta: 

Eu não estava no local quando apareceu, mas eu fiquei sabendo que teve 

lá essa diligência, mas com tranquilidade foi feito uma resposta a isso com 

documentação em mãos, e não teve nenhum outro motivo para se 

preocupar. Foi feito a diligência, a documentação e depois foi embora. 

Pergunta do advogado do requerente: O Senhor sabe da construção, da 

cerca da área da sede desses 2000 hectares e que estava construindo? 

Resposta: Começou a construir, a fazer a casa. Uma área que quando foi 

comprada estava sem ninguém dentro. Eu não compro propriedade sem 

estar com documentação e acompanhado de técnico. A documentação 

existia e o técnico também. Antes de fechar o negócio, 02 (duas) vezes 

falei com o técnico aqui de Água Boa/MT. Então, tive segurança para 

comprar a propriedade embasado nessa situação (...) Pergunta do 

advogado do requerente: Mas em relação a posse, alguém exercia a 

posse ali naquele local? Resposta: Provavelmente, o Rogério estava com a 

posse disso já algum tempo. Pergunta do advogado do requerente: Mas de 

quem o Sr. adquiriu teria sido só a propriedade? Resposta: A propriedade. 

Pergunta do advogado do requerente: O Senhor decidiu tomar a posse no 

momento que adquiriu a propriedade? Resposta: Comprei uma fazenda 

escriturada em determinado local com toda as coordenadas e fui 

fundamentar isso com um técnico de Água Boa/MT (...) O que eu tenho 

conhecimento é que quando eu comprei o imóvel eu estava resguardado 

por um técnico e com documento. Eu não compro propriedade que cause 

um constrangimento depois. Não esperava que ia ocorrer isso. (...) Toda a 

informação que eu tenho é que o técnico tem embasamento para a compra 

desse imóvel. (...) Pergunta do advogado do requerente: Marcelo, o 

caseiro, está lá há quanto tempo? Resposta: Desde o início. Início de 2017. 

(...) (Destaque) É importante salientar que a demanda não se trata de 

pretensão petitória (reivindicatória), mas sim de reintegração de posse. Em 

relação à data do esbulho, denota-se que essa teria ocorrido no dia 29 de 

maio de 2017, conforme consta no boletim de ocorrência acostado no 

evento n. 8082325, bem como pelas afirmações prestadas em audiência 

instrutória, as quais indicam essa data. No depoimento pessoal do 

requerido José Maria Scotton denota-se que a construção de benfeitorias 

teria ocorrido após a aquisição do imóvel, aproximadamente no início de 

2017. Assim, evidencia-se que o alegado esbulho teria sido praticado na 

data acima mencionada. No que tange à perda da posse, denota-se a sua 

ocorrência, consoante a inquirição das testemunhas Ives Vilela Resende 

Neto, corroborada pelas declarações prestadas pelo informante Marcelo 

Bernstorff, empregado do requerido, que assim consignou: do advogado 

do requerente: O Sr. trabalha a quanto tempo para o requerido? Resposta: 

01 (um) ano e 04 (quatro) meses. Desde quando ele adquiriu a 

propriedade. Pergunta do advogado do requerente: O Sr. tinha 

conhecimento antes se tinha pecuária no local? Resposta: Tem 

conhecimento de que não tinha nessa área onde se encontra a Fazenda 

São José. O que existia era alguns animais soltos tanto da Fazenda Volta 

Grande, da Fazenda Bonança. Pedi para o Sérgio que os animais que se 

tratavam da Fazenda Rio Manso retirar. Nós fechamos a área. Pedi para o 

Sr. Luiz Mauro que é da Fazenda Bonança retirar o que era dele. E para o 

Sr. Raimundo, gerente da Fazenda Volta Grande retirar o que era dele. 

Fizemos o perímetro. Reconstruímos as cercas. E pedi que gostaria que 

vocês retirassem os animais de vocês (...) Pergunta do requerente: 

Especificamente em relação aos animais da “Fazenda Rio Manso”, 

administrada pelo Sérgio, como o Sr. consegue precisar que era invasão 

de animal? Resposta: Marcas. Ele (Sérgio) foi lá várias vezes retirar gado. 

Nós fizemos um mata-burro, o gado dele morreu lá. Quebrou perna. (...) Eu 

falei, para vocês não terem prejuízos tiram o gado de vocês. Tem que 

cuidar o que é de vocês. Portanto, em reanálise ao feito, mormente após a 

colheita de várias provas em audiência instrutória, inclusive, o depoimento 

pessoal das partes, aliado aos documentos acostados na demanda, este 

Juízo entende que houve, em sede de cognição sumária, a comprovação 

da posse dos demandantes com a respectiva identificação da área, o 

esbulho possessório, a data de sua ocorrência, bem como a perda da 

posse pelos requerentes. Diante do exposto, ante a modificação do 

panorama fático (“rebus sic stantibus”), aliado ao preenchimento dos 

requisitos disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido de reintegração liminar da posse da área da “Fazenda 

Rio Manso”, registrada na matrícula n. 34.722 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT de propriedade do 
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requerente, descrita na planta do imóvel georreferenciada (Id n. 8082243 – 

pag. 22), inclusive, em detrimento de toda área que ulteriormente foram, a 

princípio, objeto de novo esbulho praticado pelos requeridos durante o 

curso desta demanda atinente ao bem litigioso, conforme o Auto de 

Constatação (Id n. 17011022). Diante da existência de benfeitorias 

edificadas no local da área litigiosa (casas, cercas, porteira, etc.), este 

Juízo DETERMINA que o requerente promova a sua conservação às suas 

expensas durante o curso da demanda, abstendo-se de realizar qualquer 

conduta que possa prejudica-las, sobretudo realizar a demolição. Sem 

embargo, este Juízo AUTORIZA o requerido a promover no local da área 

litigiosa o levantamento de bens móveis de sua inconteste titularidade, tais 

como veículos, maquinários, insumos, semoventes, materiais de 

construção que ainda não foram empregados, exceto madeiras que 

tenham sido extraídas do local da área, situação que deverá haver 

autorização deste Juízo, condicionada a comprovação através de notas 

fiscais de aquisição. EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse 

concernente à área acima especificada. Havendo requerimento da (o) 

Oficial de Justiça que irá cumprir a medida, este Juízo AUTORIZA a 

requisição de força policial da Polícia Militar/MT para o acompanhamento do 

ato visando assegurar a integridade física do (a) Serventuário (a) da 

Justiça, bem como das partes e de todos aqueles que irão auxiliar o 

cumprimento da medida. Como medida de coerção indireta, este Juízo FIXA 

a multa diária do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de 

turbação ou novo esbulho pelos requeridos ou de pessoas interpostas, 

sem prejuízo de requisição de instauração de inquérito policial para 

apuração de eventuais condutas tipificadas como crime no Código Penal 

Brasileiro. Diante da reanálise do pedido liminar apresentada pelo 

requerente, este Juízo reputa prejudicada as petições acostadas nos 

eventos n. 18171496, 20969770, 22580700 e 24199565. DA REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA Como consignado acima, este Juízo entende necessário a 

realização de exame pericial, tendo em vista que a perícia tem a finalidade 

de conferir, em sede de cognição exauriente, a certeza quanto à 

identificação da área, a posse, elementos de esbulho possessório, a data 

provável de sua ocorrência e, por fim, a constatação da perda da posse 

como alegado pelo demandante. Sendo assim, este Juízo INDEFERE o 

pedido do requerente quanto à dispensa da realização do exame pericial 

contido na manifestação acostada no evento n. 17432701. INTIME-SE o 

requerente com a finalidade de cumprir integralmente a decisão saneadora 

que determinou a realização do exame pericial (Id n. 14346191), bem como 

o requerimento do Perito Judicial na manifestação acostada no evento n. 

17135254, devendo acostar os referidos documentos no prazo de 15 

(quinze) dias. DA PARCIALIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO Em 

manifestação acostada no evento n. 18265464 os requeridos alegaram a 

parcialidade da Oficial de Justiça que realizou o auto de constatação (Id n. 

17011022). Aduz que a referida serventuária da justiça teria realizado o 

trabalho sob intervenção e influência da parte requerente. Afirma que 

houve imparcialidade. Em análise à manifestação dos requeridos, este 

Juízo reputa que a pretensão não deve ser conhecida, tendo em vista a 

sua inadequação. O art. 148, §1º do Código de Processo Civil exige que o 

arguente apresente a exceção de suspeição de forma fundamentada e 

devidamente instruída. A tese do arguente é que a referida servidora da 

justiça teria sofrido influência e intervenção de seu trabalho, visto que 

teria se subsidiado de documentos apresentados pelo autor e ter sido 

conduzido por ele no local do litígio. Sustenta que a referida servidora 

estava acompanhada de diversas pessoas ligadas ao requerente que 

influenciaram na elaboração do conteúdo do auto de constatação. Feitas 

estas considerações, este Juízo reputa que não merecem guarida, tendo 

em vista que não houve o apontamento fundamentado de quaisquer 

espécies de impedimento ou suspeição encontrados nos artigos 144 e 145 

do Código de Processo Civil[2] que culminou em invalidade do auto de 

constatação realizada pela Oficial de Justiça. O fato de existir no local e 

no dia da realização do ato pessoas que teriam participado de audiência 

instrutória na qualidade de informantes arroladas pela parte requerente 

não comprova que a Oficial de Justiça tenha sido imparcial ou suspeita na 

realização da diligência. É importante lembrar que os atos dos Oficiais de 

Justiça, na condição de servidores públicos e no desempenho de suas 

funções, detêm o atributo da presunção de legitimidade. Assim, nos 

termos do art. 148, §1º do Código de Processo Civil, este Juízo REJEITA a 

alegação de suspeição da serventuária de justiça, tendo em vista a 

ausência de petição fundamentada que indique quaisquer das hipóteses 

dispostas nos artigos 144 e 145 do CPC. Por sua vez, em relação ao 

conteúdo do auto de constatação, este Juízo reputa que o referido foi 

produzido de acordo com a determinação consignada em audiência 

instrutória, salientando-se que a Oficial de Justiça, em razão de limitação 

justificada, não pode constatar especificamente o montante da suposta 

continuidade do esbulho possessório sobre a área, que teria sido 

praticado pelo requerido, em razão da existência de chuvas que impediam 

o acesso. Em relação a constatação de cercas de divisas, nota-se que o 

trabalho se deu suficientemente, inferindo-se que o tempo da construção 

delas dependeria de conhecimento especializado que os Oficiais de 

Justiça não detêm desta expertise. Não obstante, é importante lembrar que 

este Juízo determinou a realização de exame pericial que poderá, de forma 

pormenorizada, elucidar a referida questão. DA SUBSTITUIÇÃO DA 

TESTEMUNHA LUIZ MAURO PIRES Em manifestação acostada no evento n. 

22581929 o requerente pugnou pela substituição da testemunha Luiz 

Mauro Pires em razão do alegado falecimento do depoente. A certidão de 

óbito da testemunha foi acostada no evento n. 22487494. O art. 451, 

inciso I do CPC[3] autoriza a parte substituir a testemunha que falecer. 

Sendo assim, este Juízo DEFERE a substituição da testemunha Luiz Mauro 

Pires pela testemunha Renato Freitas Pires. EXPEÇA-SE carta precatória 

para a Comarca de Goiânia/GO visando a inquirição da testemunha Renato 

Freitas Pires, devendo o requerente promover a intimação dele para o ato, 

sob pena de considerar a desistência da realização da colheita da prova 

oral. Com fundamento no art. 261 do Código de Processo Civil, este Juízo 

FIXA o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da missiva. Por 

fim, este Juízo DECLARA prejudicado o pedido acostado no evento n. 

24199565 concernente à substituição de testemunha. CUMPRAM-SE as 

deliberações consignadas nesta decisão. Água Boa/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 434. Incumbe 

à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos 

destinados a provar suas alegações. [2] Art. 144. Há impedimento do juiz, 

sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio 

como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do 

Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que 

conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando 

nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do 

Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 

inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou 

companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção 

ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for 

herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - 

em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação 

de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em 

que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, 

companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de 

outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu 

advogado. Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de 

qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de 

pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o 

processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa 

ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando 

qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, 

inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de 

qualquer das partes. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que 

tratam os §§ 4º e 5º do art. 357 , a parte só pode substituir a testemunha: I 

- que falecer;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-12.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)
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CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON MARQUES 

TOMAZ POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA MILENE DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 às 17:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO MIRANDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 às 17:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 às 17:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NEVES DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 às 18:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-91.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANY DOS REIS DE JESUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 às 12:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE BATISTA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 às 12:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-22.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 às 12:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LOPES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 às 13:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA GUIMARAES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 
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do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 às 13:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-16.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR GUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000105-16.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 

– Considerando as normas dispostas nos artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil, visando conferir o efetivo contraditório, ABRA-SE vista dos 

autos à parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca da eventual incompetência do Juizado Especial para julgamento da 

presente demanda, tendo em vista que o valor do pedido de indenização 

formulado pelo autor, em caso de procedência da ação, poderá debordar 

do valor de alçada previsto pela Lei n. 9.099/95. 2 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CANDIDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 às 13:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 às 13:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036496 Nr: 5983-07.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Borges Vieira, Reginaldo José Neto, 

João Vitor Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Gomes Cirqueira - 

OAB:OAB/GO 20502, Orlando Benedito de Souza - OAB:MT0025682A, 

Rogério Rodrigues de Paula - OAB:OAB/GO-27903

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado do réu acerca 

da audiência Instrutória que se realizará no dia 20/02/2020, às 14h30min 

(Horário de Mato Grosso) no Edifício do Fórum da Comarca de Água 

Boa-MT.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 1276-43.2011.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDJ, PADR, IADS, RCDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

1. Diante do transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido retro.

2. INTIME-SE o advogado da parte autora para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, bem como APRESENTAR O ATUAL 

ENDEREÇO DOS REQUERENTES, com advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

3. Em seguida, CUMPRA-SE a decisão de fls. 86/87.

 4. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3283 Nr: 87-21.1997.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERALQUES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando que o exequente manifestou desinteresse no veículo 

objeto da penhora a fl. 70, DESTITUO a constrição, livrando o bem móvel 

de qualquer ônus.

2. Diante do bloqueio online parcial contido nos autos, CERTIFIQUE a Sra. 

Gestora o valor que encontra-se vinculado aos autos, junte o extrato.

3. Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze), 

manifestar-se apresentar planilha de débito atualizada e manifestar no que 

entender de direito.

4. Em seguida, EXPEÇA-SE ofício a Câmara Municipal de Alto Araguaia 

solicitando informações no prazo de 15 (quinze) quanto a eventual verba 

devida ao executado Vanderalques de Castro, CPF 285.726.881-53, bem 

como para que seja penhorado/retido o valor remanescente da dívida no 

valor equivalente a 30% do saldo mensal a receber, o qual deverá ser 

depositado na conta judicial e vincular a este processo.

5. Com o cumprimento de todas as determinações supra, tornem-me os 

autos conclusos.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9670 Nr: 1783-82.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL- CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TARABINI MACHADO - 

OAB:7938/MT

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE o advogado da executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar nos autos o atual endereço de sua cliente.

2. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se 

ainda tem interesse no bem objeto da penhora a fl. 267 (deverá apresentar 

matrícula do imóvel atualizada), caso negativo, deverá requerer o que 

entender de direito. Ainda, deverá apresentar planilha de débito atualizada.

3. Decorrido o prazo supra in albis ou havendo interesse no bem (fl. 267), 

EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação do bem penhorado a fl. 267.

4. Certifique-se se já fora expedido ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que procedesse à averbação pertinente. Do contrário, 

expeça-se o necessário para tanto.

5. Realizado o registro do gravame perante o Cartório de Imóveis 

competente, INTIME-SE a parte executada e cônjuge, em sendo o caso, 

para, querendo, opor Embargos à Execução, no prazo legal.

 6. Ao continuo, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito e apresentar planilha de débito 

atualizada.

7. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

As providências.

Alto Araguaia/MT, 03 de fevereiro de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 12347 Nr: 2226-96.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EVANGELINA JOAQUIM RODRIGUES, 

ADEMILSON RODRIGUES REZENDE, REGINALDO RODRIGUES REZENDE, 

LORIVALDO RODRIGUES REZENDE, VALDEMIR RODRIGUES REZENDE, 

LAZARA RODRIGUES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Compulsando os autos com vagar, verifico que não há pedido de 

cumprimento de sentença visando o recebimento das parcelas atrasadas, 

somente para implantação do beneficio. Portanto, diante do óbito da Sra. 

Evangelina Joaquim Rodrigues e da habilitação dos herdeiros, INTIMEM-SE 

os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

2. Após, faça a conclusão.

As providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55757 Nr: 1491-48.2013.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos em correição.

1. Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como exequente 

CELIA REGINA JESUS SILVA e executado UEMERSON ALMEIDA SILVA.

2. Em seguida, INTIME-SE o executado pessoalmente e através de 

seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do CPC.

3. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

4. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

5. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

6. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86256 Nr: 4591-69.2017.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FELIZARDO DA CUNHA, ANA SOARES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JOÃO BOSCO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007 da CGJ, 

Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora,para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça exarada na ref. 

31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62965 Nr: 884-64.2015.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Intimação da parte autora para no prazo legal manifestar-se acerca da 

juntada de ref. 56.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 23456 Nr: 1002-84.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADO, MDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:

 Código nº 23456

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, infere-se que, devidamente citado para 

pagar às três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que 
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vencerem no curso do processo, o executado deixou de se manifestar.

A exequente pugnou pela decretação da prisão civil do executado às 

fls.182.

Com vistas, o Ministério Público pugnou pela expedição de mandado de 

prisão em face do executado às fls. 184.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

No que concerne ao pleito de prisão civil do executado pelo não 

pagamento dos meses em atraso, pelos quais já foi devidamente citado, 

preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que a parte 

devedora deixou de cumprir com sua obrigação alimentar sem nenhuma 

justificativa, deve ser decretada a prisão civil até que seja comprovada a 

satisfação da pretensão executiva.

Logo, uma vez não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias 

devidas, ACOLHO as razões da parte exequente e do Ministério Público, 

pelo que DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado GILBERTO AMORIM DA 

SILVA, pelo prazo de 03 (três) meses ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias.

EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o preso permanecer 

separado dos presos comuns, ficando desde já autorizada a expedição 

de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante do 

inequívoco pagamento do débito referente ao cálculo juntado à fls.187.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 7 de fevereiro de 2020

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 1151-12.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMÂM, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:19.423-A

 Código nº 30465

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, infere-se que, devidamente citado para 

pagar às três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que 

vencerem no curso do processo (fls. 125), deixou de se manifestar, 

conforme certidão à ref. 49.

Com vistas, o Ministério Público pugnou pela expedição de mandado de 

prisão em face do executado (fls. 128).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

No que concerne ao pleito de prisão civil do executado pelo não 

pagamento dos meses em atraso, pelos quais já foi devidamente citado, 

preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que a parte 

devedora deixou de cumprir com sua obrigação alimentar sem nenhuma 

justificativa, deve ser decretada a prisão civil até que seja comprovada a 

satisfação da pretensão executiva.

Logo, uma vez não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias 

devidas, ACOLHO as razões do Ministério Público, pelo que DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado JUCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS, pelo 

prazo de 03 (três) meses ou até que efetue o pagamento das prestações 

alimentícias.

EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o preso permanecer 

separado dos presos comuns, ficando desde já autorizada a expedição 

de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante do 

inequívoco pagamento do débito referente ao cálculo juntado à fls135/136.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 7 de fevereiro de 2020

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 14273 Nr: 586-24.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESSON CANDIDO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO YUTAKA HASHIMOTO - 

OAB:22.629-GO, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - 

OAB:7483-B/MT, ROGERIO TAKEO HASHIMOTO - OAB:195605/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 14273

Vistos, etc.

Considerando que a exequente, às fls. 215, manifestou concordância com 

os cálculos apresentandos na impunação às fls.186/187, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação à execução apresentada às folhas acima 

mencionada, assim REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

INTIME-SE a requerente para que informe conta para transferência dos 

valores. Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 575-14.2013.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPAD, EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 Código n°: 54909

Vistos etc.

 Tendo em vista que a exequente atingiu maioridade, consoante certidão 

de nascimento (pág. 12), INTIME-A para regularizar sua representação 

nos autos, bem como para dizer se possui interesse no prosseguimento 

do feito. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Na sequência, RETIFIQUE-SE a capa dos autos e demais registros 

fazendo constar a exequente no polo ativo.

Após, conclusos para analise dos demais pedidos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 03 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101101 Nr: 4400-87.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID ROSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Vistos etc.

Em atenção ao Oficio 26/2020/PJCAA, o qual informa a ausência do 

Promotor de Justiça, militante desta comarca, no dia 17/02/2020, vez que 

participará do encontro “Vida-Plena –MPMT Pensando em você”, na cidade 
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de Rondonópolis-MT, REDESIGNO a solenidade agendada neste feito para 

o dia 17 de MARÇO de 2020 às 15H00MIN.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 1397-81.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALDEMAR BUENO, ANA PAULA 

BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

condenar os réus na obrigação de pagar ao autor: a) o valor de R$ 

3.093,71 (três mil e noventa e três reais e setenta e um centavos) a título 

indenização por danos materiais, sobre o qual deverá incidir a Taxa Selic 

(que já engloba correção monetária e juros de mora), desde a data da 

citação (art. 405, CC); b) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

compensação por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção 

monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o 

IPCA-E/IBGE, bem como juros demora de 1% (um por cento) ao mês (art. 

406, CC/02, c/c art. 161, parágrafo único, CTN), desde a data do evento 

danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, 14/04/2005.Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83303 Nr: 3092-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, SCGS, CDSL, DDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação das partes para se 

manifestarem a respeito do oficio 0213/2019, juntado em ref. 164.

Alto Araguaia 07 de fevereiro de 2020

Bárbara R. Freitas

Estagiária- matr. 40334

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001318-94.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRAMIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANA CAROLINA GIGLIO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO MARCOS BOECHAT ALVES FERREIRA OAB - SP159988 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA) DA 

SEFAZ/MT (IMPETRADO)

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001318-94.2019.8.11.0020. Vistos, etc. 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANDRAMIL COMÉRCIO 

DE CEREAIS LTDA. ME contra ato do CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE 

PEIXOTO (ARAGUAIA) DA SEFAZ/MT e do SECRETÁRIO DA FAZENDA DE 

MATO GROSSO, com pedido liminar visando à liberação de mercadoria 

apreendidas pelo fisco estadual. Para tanto, aduz, em síntese, que é 

proprietária de imóvel rural, tendo adquirido produtos, tais como mileto e 

milho, para a mantença de seu rebalho, os quais deveriam ser entregues 

na fazenda, porém, os produtos foram apreendidos pelo fisco estadual 

sob a alegação de que os bens não seriam entregues no imóvel rural, cuja 

estrada de acesso não permitiria a entrega de caminhões de grande porte, 

pelo que o fisco considerou a nota fiscal inidônea por ter destino diverso 

do indicado; argumenta, no entanto, que, embora o excesso de chuva 

tenha impedido o deslocamento do caminhão até a fazenda, tal 

circunstância não teria trazido prejuízo ao fisco, vez que a nota fiscal foi 

emitida regularmente, sendo recolhido os tributos incidentes. O exame do 

pleito liminar foi postergado para depois das informações pelos 

impetrados, os quais, no entanto, não se manifestaram nos autos. O 

Estado de Mato Grosso manifestou-se no id. 28132502, pugnando pela 

denegação da segurança. É o relato necessário. DECIDO. O caso é de 

indeferimento da petição inicial ante a manifesta ilegitimidade da autoridade 

indicada como coatora. Com efeito, em se tratando de mandado de 

segurança, “legitimado passivo é o ‘responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder’, segundo expressão que consta do próprio dispositivo 

constitucional. Se o ato de apreensão de mercadorias foi praticado por 

Agente de Tributos Estaduais, contra ele cabe a impetração - e não ao seu 

superior hierárquico - já que é foi o responsável pela ilegalidade, 

cabendo-lhe a obrigação de desfazer o ato se a ordem mandamental for 

concedida, sob pena de extinção por ilegitimidade passiva ad causam. 

(N.U 0047958-53.2010.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/08/2010, Publicado no DJE 08/09/2010). Na mesma linha: MANDADO DE 

SEGURANÇA – NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE NOTAS FISCAIS - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

FAZENDA – ATO COATOR ATRIBUÍDO AO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS – SEGURANÇA DENEGADA. O Secretário de Estado de 

Fazenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de 

segurança que ataca ato coator atribuído à Fiscal de Tributos Estaduais. 

(N.U 1000884-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado 

no DJE 22/11/2019) Na espécie, denota-se que a apreensão da 

mercadoria foi efetuada por Agente de Tributos Estaduais (sr. Rogério de 

Lacerda Ferreira), contudo, o mandamus foi impetrado contra suposto ato 

do Chefe do Posto Fiscal Henrique Peixoto e do Secretário de Estado da 

Fazenda de Mato Grosso, não havendo nos autos qualquer indicação da 

vinculação direta desses agentes públicos com os fatos veiculados no 

writ. Vale ressaltar que não se mostra aplicável à espécie a teoria da 

encampação na medida em que os impetrados não defenderam o ato 

impugnado, ao passo que inexiste dúvida fundada em relação à 

legitimidade passiva em mandado de segurança visando liberar 

mercadorias apreendidas pelo fisco. De mais a mais, cabe salientar que a 

cognição limitada e rito célere inerentes à via processual não se 

compatibiliza com a determinação de emenda à inicial, ainda que para 

retificar o polo passivo, segundo a pacífica jurisprudência. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE 

SEGURANÇA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – RECONHECIMENTO 

DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ATO DE 

CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE POR INSUFICIÊNCIA DE 

PUBLICIDADE - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – EMENDA À INICIAL – INAPLICABILIDADE – 

PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A 

Presidente da Comissão de Concurso Público não é parte legítima para 

figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja a 

renovação do ato de convocação para nomeação e posse em concurso 

público, sendo tal atribuição privativa do Governador do Estado, nos 

termos do artigo 66, XI da Constituição Estadual.“(...) O STJ tem 

entendimento no sentido de não ser aplicável a regra contida no art. 284 

do CPC quando a extinção do processo sem a resolução do mérito 

decorreu do reconhecimento da falta de uma das condições da ação, qual 

seja, da ausência de legitimatio ad causam da parte recorrida. (...)”. (STJ - 

AgRg no REsp 1414606/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 06/03/2014). (N.U 

0111024-94.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/10/2016, 
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Publicado no DJE 28/10/2016) Logo, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, DENEGO A SEGURANÇA, sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009. 

Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 

n. 12.016/2009). Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-65.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NETO PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000003-65.2018.8.11.0020. Vistos etc. INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000293-80.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO CAVALCANTE DA CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000293-80.2018.8.11.0020. Vistos, etc. Ante a certidão de id. 28785127, 

ENCAMINHEM-SE os autos a contadoria do juízo para atualização do 

crédito. Após, INTIME-SE o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-56.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO SOUZA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000109-56.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:SAVIO SOUZA 

BRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA 

BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 08/06/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66540 Nr: 2565-69.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSFLORA IND. COM, IMP. E EXP. LTDA, 

CESAR FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES MUNIZ - 

OAB:3102, JULIO CÉSAR BORGES DA SILVA - OAB:8560/RO, Welser 

Rony Alencar Almeida - OAB:1506/RO

 Código nº 66540

Vistos etc.

Em atenção a portaria nº 004/2020 -DF, a qual suspendeu o expediente 

nesta data de 04/02/2020, em razão do falecimento do Dr. Luiz Tarabini 

Machado, CANCELO a solenidade agendada para esta data, e REDESIGNO 

o ato para o dia 16 de MARÇO de 2020 às 13H40MIN.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107621 Nr: 2911-78.2019.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MIZAEL FARIAS FERNANDES, MARTA INËS MENDONÇA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE TEODORO VENERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 107621

Vistos etc.

Em atenção a portaria nº 004/2020 -DF, a qual suspendeu o expediente 

nesta data de 04/02/2020, em razão do falecimento do Dr. Luiz Tarabini 

Machado, CANCELO a solenidade agendada para esta data, e REDESIGNO 

o ato para o dia 16 de MARÇO de 2020 às 16H30MIN.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-52.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY ROGER CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RODRIGUES DE REZENDE (REQUERIDO)

IZOLDA PEREIRA DE REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Vistos, etc. Não 

conheço do pedido de id. 25558521, uma vez que o pedido não se 

enquadra em quaisquer das hipóteses recursais, competindo ao 

interessado buscar os meios recursais próprios para sua insurgência 

contra a decisão. Assim, MANTENHO a decisão proferida em seus lídimos 

termos. CUMPRA-SE a decisão de id. 25475527, expedindo o necessário. 

Alto Araguaia/MT, 07 de fevereiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-96.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVELTON FURTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000807-96.2019.8.11.0020. Vistos etc. Cuida-se de ação sob o rito 

sumaríssimo proposta por José Erivelton Furtado dos Santos em da 

Telefônica S/A, objetivando anulação do negocio jurídico, a inexigibilidade 

de débito, bem como indenização por danos morais. Em análise dos autos, 

verifica-se que a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, 

consoante termo de id. 25742946, sendo que posteriormente, apresentou 

contestação ao id. 25807284. Nos termos do art. 20 da lei 999/95, “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Do 

mesmo modo, dispõe o enunciado 78 FONAJE “O oferecimento de 

resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da 

parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). 

Assim, inobstante a reclamada tenha apresentado contestação, a 

resposta escrita não dispensa o comparecimento pessoal do reclamada 

em audiência, razão pela qual DECRETO-LHE a REVELIA, nos termos do 

art. 20 da Lei 999/95 e enunciado 78 FONAJE. Outrossim, considerando 

que a matéria em questão não demanda dilação probatória, remeta-se os 

autos ao Juiz Leigo para elaboração de proposta de sentença. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000041-45.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RECAP AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY GOMES CARNEIRO OAB - GO26313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.R.G. SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000041-45.2020.8.11.0008. 

REQUERENTE: RECAP AGRICOLA LTDA - EPP REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO GONCALVES, P.R.G. SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória advinda do Juízo da 1ª Vara Cível 

da Infância e da Juventude da Comarca de Itumbiara/GO, com a finalidade 

de citação, conforme despacho anexo. Primeiro, esclareço que a 

tramitação de processos na primeira vara desta comarca através do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE, é exclusiva à tramitação de Mandados 

de Segurança. Assim, determino a materialização do processo e a 

remessa para a Central de Distribuição, para as devidas providencias 

quanto à redistribuição, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias nestes autos eletrônicos. Após, efetivada a redistribuição, 

independentemente de novo despacho, e devidamente comprovado o 

pagamento das custas e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE 

a respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Após, cumprido o objeto da Carta Precatória, devolva-se ao Juízo 

deprecante, consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas 

e anotações necessárias. Comunique-se o Juízo deprecante sobre a 

redistribuição. Às providências. Barra do Bugres/MT, 29 de janeiro de 

2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89889 Nr: 238-27.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA TERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Antecipada, ajuizada por JOSÉ CARLOS FERREIRA TERRES por intermédio 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e da FAZENDA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, ambos qualificados 

nos autos.

 Entre um ato e outro, foi determinada a intimação pessoal da autora para 

dar prosseguimento ao feito, todavia, a mesma restou infrutífera porque a 

parte autora não mais reside no endereço indicado nos autos, conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 46.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente deixou de 

promover os atos e diligências que lhes incumbiam para dar 

prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Tal fato demonstra o total desinteresse da parte autora na prestação 

jurisdicional postulada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 09 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150661 Nr: 2715-47.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELITO MARQUES DA COSTA, MARIA ROSA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 31 de MARÇO de 2020 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150661 Nr: 2715-47.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELITO MARQUES DA COSTA, MARIA ROSA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 31 de MARÇO de 2020 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160077 Nr: 201-87.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESIA VICENTE GOMES MORAES, EGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GIULLIAN DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 31 de MARÇO de 2020 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104871 Nr: 4713-89.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ NOGUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência 

de devolução dos autos ao arquivo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146037 Nr: 8394-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO DA COSTA E 

SILVA NETO - OAB:25865/O

 Vistos.

 1. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de JULIANO MAECIO ANDRADE BATISTA alegando, em apertada 

síntese, que o requerido, policial militar, teria praticado ato de improbidade 

administrativa ao deixar de realizar procedimentos legais, quais sejam, o 

teste do bafômetro e o auto de constatação, contra um condutor de 

veículo envolvido em acidente de trânsito que resultou na morte de uma 

pessoa.

2. Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 157/179), 

oportunidade em que sustentou fragilidade probatória e inexistência de 

dolo. Juntou os documentos de fls. 180/197.

É a síntese do necessário. DECIDO.
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3. Incorrendo na espécie qualquer das hipóteses mencionadas no § 8º do 

dispositivo legal em apreço, não há que se falar, por conseguinte, em 

rejeição da presente Ação Civil Pública, cuja causa de pedir funda-se na 

suposta prática de ato de Improbidade Administrativa pelo requerido e se 

encontra instruída com indícios de sua existência.

 4. Os documentos que acompanham a inicial demonstram uma 

probabilidade de ocorrência dos fatos narrados na exordial, de forma que 

é necessária a instrução probatória para a constatação da alegada 

improbidade, observados o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, a 

resposta à notificação preliminar não trouxe elemento capaz de afastar, 

de plano, a presente ação.

5. Assim, havendo justa causa para seu recebimento, RECEBO a exordial 

em seus termos, na forma prevista na Lei n°. 8.429/92.

 6. Cite-se o requerido, na forma prevista no art. 17, §9°, da Lei n°. 

8.429/92, para, querendo, responderem a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo as ressalvas quanto aos efeitos da revelia.

 7. Findo o prazo assinalado acima, com ou sem apresentação de 

contestação, certifique-se nos autos, e façam vistas ao Ministério Público 

Estadual.

 8. Com o retorno dos autos no nobre Parquet, tornem conclusos para 

deliberações.

 9. Expeça-se o necessário.

 10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155992 Nr: 6049-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPA, VILMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26.983/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a manifestação acostada às fls. 

52/54, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para que se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156576 Nr: 6412-76.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPA, VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26.983/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a manifestação acostada às fls. 

44/46, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para que se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157481 Nr: 6939-28.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a apresentação de contestação 

tempestiva, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para que 

no prazo legal, querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109970 Nr: 1699-63.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste acerca acerca do desejo de 

prosseguir com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136940 Nr: 2748-71.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA BASSO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para que tome ciência acerca da designação de 

audiência de inquirição das testemunhas arroladas, sendo de João Farias 

de Souza no dia 25/03/2020, às 14h30min, no fórum da Comarca de 

Estrela D'Oeste-SP, e de Luiz Aparecido Ferreira para o dia 18/03/2020, às 

14h00min, na Seção Judiciária Federal de Jales-SP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146037 Nr: 8394-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO DA COSTA E 

SILVA NETO - OAB:25865/O

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerida para que no prazo legal apresente as contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 303-310.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43405 Nr: 3468-53.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para que apresente o cálculo da porcentagem atualizada 

acerca dos valores vinculados nos autos e confirmar e/ou atualizar o 

número das contas bancárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93979 Nr: 3658-40.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DAVID MENESES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0, 

THIAGO BRITO DA CUNHA MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que regularize a procuração ou apresente número da 

conta do requerente para receber os valores vinculados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26296 Nr: 2328-86.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLASTICO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para regularizar a procuração para recebimento dos valores 

pelo requerente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-20.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CELESTRINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Documentos em PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-50.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/05/2020, às 14:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-72.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/05/2020, às 15:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000814-27.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CONFESSOR BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/05/2020, às 15:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000814-27.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CONFESSOR BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Sr. 

Advogado a juntar nos autos a petição inicial visando o prosseguimento do 

feito. Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000813-42.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON CAMPOS MOURA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de solicitar do Sr. 

Advogado seja observada necessidade de juntada de petição inicial para 

prosseguimento normal do feito. Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 

2020. MARILDA PEREIRA PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-57.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/05/2020, às 15:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-NT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000818-64.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CLAUDIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS TARGINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a Ilustre 

Advogada a juntar petição inicial para continuidade do feito. Barra do 

Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA PEDROSO 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/05/2020, às 15:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/05/2020, às 16:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FRANCISCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 07/05/2020, às 13:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 07/05/2020, às 13:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 10 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002520-16.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUANA VITOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 321 de 673



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Genivaldo dos Santos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002520-16.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA LUANA VITOR DOS 

SANTOS REQUERIDO: GENIVALDO DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de 

custas. 2. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso em que autora 

manifesta-se pela citação do requerido via edital, por não possuir 

informações do seu paradeiro. 3. No entanto, nos termos do art.319 do 

CPC, quando o autor não dispuser das informações previstas no inciso II, 

poderá requerer ao juiz as diligências para sua obtenção. O que não é o 

caso dos autos. 4. Dessa forma, nos termos do art.321 do CPC, intime-se 

o autor para, no prazo de 15(quinze) dias emendar a inicial indicando o 

endereço do requerido ou requerer as medidas pertinentes, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC. 5. 

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 06 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000013-48.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELITA VITORIA DOS SANTOS OAB - 890.849.001-97 (REPRESENTANTE)

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. D. S. (REQUERIDO)

I. R. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000013-48.2020.8.11.0050. REPRESENTANTE: ELITA VITORIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ISAIAS RODRIGUES RAMOS, ELIETE NUNES DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Guarda. 2. Narra o 

requerente que é genitor da menor M.H.L.S. atualmente com 06 anos de 

idade, estando sob sua guarda de fato desde 1 ano e 7 meses, quando a 

genitora lhe entregou a menor. 3. Pugna pela concessão da tutela de 

urgência de guarda provisória. 4. É o relato necessário. 5. Fundamento e 

decido. 6. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 7. Como é sabido, a 

proteção integral conferida pelo ECA à criança e ao adolescente como 

pessoa em desenvolvimento deve pautar de forma indelével as decisões 

que poderão afetar o menor. Sob a ótica dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, não são os pais que têm direito ao filho, mas sim, e, 

sobretudo, é o menor que tem direito a uma estrutura familiar que lhe 

confira segurança e todos os elementos necessários a um crescimento 

equilibrado. 8. Assim, entendo pertinente, para análise do pleito liminar, a 

realização de estudo psicossocial na residência do autor/onde vive a 

menor, no prazo de 30 (trinta) dias. 9. Intime-se a equipe multidisciplinar 

para providências. 10. Intime-se, ainda, a requerente, para que junte aos 

autos no prazo de 10 (dez) dias, documento hábil a comprovar o 

parentesco com as infantes, uma vez que o documento de identidade 

apresentado não condiz com os dados da certidão de nascimento das 

menores. Na mesma oportunidade deverá juntar a certidão de nascimento 

legível da menor Mirian. 1. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

04 de março 2020, às 13h45min a se realizar no Centro Judiciário de 

Conciliação. 11. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do 

CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e INTIME-SE o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 

12. Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). 13. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). 14. Ciência ao MP. 15. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 5 de 

fevereiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60110 Nr: 1093-45.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓIROS 

PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR DE AZEVEDO CABRAL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 84, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 4601-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 57, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110594 Nr: 2912-70.2019.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 16. Posto isso, pelos motivos expostos DEFIRO a revogação da prisão 

preventiva a JORGE TORRES DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, bem 

como comunicar ao Juízo toda e qualquer mudança de endereço e não se 

ausentar da Comarca por prazo superior a 10 (dez) dias sem prévio 

comunicado ao Juízo, sob pena de revogação do benefício, nos termos do 

artigo 316 do Código de Processo Penal.17. Ainda, deverá ser advertido, 

que no caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações ou da 

prática de outra infração penal, será revogado o benefício ora concedido 

e decretada a sua prisão. 18. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, devendo o acusado 

ser posto em liberdade, desde que não se encontre preso por outro 

motivo, devendo a Secretaria alimentar o BMNP 2.019. Ainda em tempo, 

MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ DEFERIDAS nos autos, em 

favor da vítima Raiane Ramos Luz, até determinação em sentido contrário: 

a)O acusado não poderá aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 50 (cinquenta) metros, salvo em sala de 

audiência nas dependências do Fórum, CEJUSC, Defensoria Pública e 

Ministério Público para tratar de questões de eventual processo;b)O 

acusado não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação;c)O acusado não poderá 

frequentar a residência e trabalho da vítima a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida;20. Em atendimento ao 

disposto no artigo 16º da Lei 11.340/2006, DESIGNO audiência de 

retratação para o dia audiência específica para o dia 29/04/2020 às 

16h30min (MT)21. INTIMEM-SE a vitima e o ofensor.22. CIÊNCIA ao MPE e a 

Defesa do autuado via DJE.23. Traslade copiada presente decisão para os 

autos da ação penal, procedendo as alterações necessárias.24. 
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CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 2044-05.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFEP, NEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, Thays Kelly Gama Moreno - 

OAB:25.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 357, subscrita pelo Sr.Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70524 Nr: 3622-66.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, MÉRILLY 

LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial onde as partes informam a 

composição amigável, manifestando-se pela homologação.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo firmado entre as partes nos presentes autos, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.

7. Em consequência, CANCELO a hasta pública designada nestes autos, 

resguardando-se a comissão do Leiloeiro que, em caso de remição 

(acordo/quitação), foi arbitrada em 2,5% (dois e meio por cento), sobre o 

valor da avaliação a ser pago pelo executado, limitado ao valor máximo de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do item 5 da decisão de fl.124. 

Procedam as comunicações necessárias.

8. Custas e honorários na forma do acordo.

9. DEFIRO eventuais pedidos de baixas/cancelamentos de constrições 

efetivadas no presente processo, caso devidamente acordado entre as 

partes, procedendo com as comunicações de estilo, bem como o 

desentranhamento de documentos para entrega à parte mediante certidão 

com substituição por cópia.

10. P. I.C.

11. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000134-76.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES MARIANO (AUTOR)

ROGERIO DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

NEUTON BERNARDES MARTINS (AUTOR)

JASON ALVES BATISTA (AUTOR)

EDNA MARA SAIBERT MALMANN (AUTOR)

RAYMILSON SANTANA (AUTOR)

WALTER ALENCAR DE SOUZA (AUTOR)

THIAGO MARCELO BORGES CARPINETTI (AUTOR(A))

SADI ROBERTO PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

MAURO LUIZ ODY (AUTOR)

LUIZ CARLOS LEAO BARBOSA (AUTOR)

JUPITER LELIS DE SOUZA (AUTOR)

JOAO CARLOS SOARES (AUTOR(A))

JOSE ISAIR GODOI (AUTOR)

JOAO CARDOSO LUCAS (AUTOR)

JAIR JOSE RUGERY (AUTOR)

EDGAR ODAKURA (AUTOR)

EDSON GILSON SAIBERTT (AUTOR)

DANIELE CRISTINA DA SILVA GOMES (AUTOR)

CARLOS GERALDO DA SILVA NETO (AUTOR)

CARLOS AUGUSTO FLORENCIO DE FARIA (AUTOR)

AMARILDO DE OLIVEIRA MORAES (AUTOR)

AIRTON SEBASTIAO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SABIONI VALADARES OAB - MT0016218A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipalidade de Campo Novo do Parecis - MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000134-76.2020.8.11.0050. AUTOR: AILTON ALVES MARIANO, AIRTON 

SEBASTIAO MOREIRA, AMARILDO DE OLIVEIRA MORAES, CARLOS 

AUGUSTO FLORENCIO DE FARIA, CARLOS GERALDO DA SILVA NETO, 

DANIELE CRISTINA DA SILVA GOMES, EDSON GILSON SAIBERTT, EDGAR 

ODAKURA, JAIR JOSE RUGERY, JOAO CARDOSO LUCAS, JOSE ISAIR 

GODOI, JUPITER LELIS DE SOUZA, LUIZ CARLOS LEAO BARBOSA, 

MAURO LUIZ ODY, SADI ROBERTO PEDROSO DA SILVA, WALTER 

ALENCAR DE SOUZA, RAYMILSON SANTANA, EDNA MARA SAIBERT 

MALMANN, JASON ALVES BATISTA, NEUTON BERNARDES MARTINS, 

ROGERIO DOS SANTOS DE SOUZA AUTOR(A): JOAO CARLOS SOARES, 

THIAGO MARCELO BORGES CARPINETTI REU: MUNICIPALIDADE DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Vistos em substituição legal. Trata-se de 

ação declaratória com tutela de urgência c/c cobrança de salário ajuizada 

por Airton Alves Mariano e outros em face do Município de Campo Novo do 

Parecis, todos devidamente qualificado nos autos. As partes requerentes 

postulam, em sede de tutela de urgência, seja declarado o seu direito ao 

recebimento do salário nos termos de Lei nº 2076/2019 a partir do mês de 

janeiro do corrente ano. Distribuída a inicial com os documentos que a 

instruem, os autos vieram conclusos. É o relato necessário. Fundamento e 

Decido. Sem necessidade de divagações, observo que o ente munícipe 

integra o polo passivo, conforme indicação das partes requerentes, de 

modo que o valor da causa, de acordo com os pedidos iniciais, não 

ultrapassa o teto previsto ao prosseguimento da demanda no Juizado da 

Fazenda Pública desta Comarca. O caso também não se enquadra nas 

exceções previstas no § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, isto é, 

nada impede o processamento e julgamento da causa naquele Juizado 

Especial. Ante o exposto, com fulcro no artigo 64, §§ 1º e 3º do CPC/2015 

c/c artigo 1º, inciso II, da Resolução nº 004/2014/TP do E. TJMT, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processamento e julgamento dos 

autos. Por consectário lógico, determino a remessa destes autos ao 

Juizado da Fazenda Pública desta Comarca (Juizado Especial Cível e 

Criminal). Assim, a análise do pleito de tutela de urgência caberá ao juízo 

competente. Intimem-se as partes, e com o trânsito em julgado desta 

decisão, remetam-se os autos ao juízo competente por meio da 

distribuição automática via sistema PJE. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000116-89.2019.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON AMILTON BORGES OAB - RS67562 (ADVOGADO(A))

CLEMENTE MENEGAT OAB - RS8130 (ADVOGADO(A))

NILVA APARECIDA MACHADO OAB - 027.825.499-36 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARI DRESSLER OAB - RS42768 (ADVOGADO(A))

ANDRE AUGUSTO DRESSLER OAB - RS79053 (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, face o teor da petição de ID 

28247741.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-23.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA LIRA (REQUERIDO)

MARCIA VIEIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

PROCESSO n. 1000144-23.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: MARCIA VIEIRA DA SILVA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 24/03/2020 Hora: 

15:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-08.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLIZEITE BONI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000145-08.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: MARIA CLIZEITE BONI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 24/03/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002543-59.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALCIONI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002543-59.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte reclamada 

sobre os dados bancários indicado pela parte autora na petição retro. 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-31.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAIRES DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000137-31.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-60.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MACEDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000148-60.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:FERNANDA 

MACEDO MARCAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 24/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-45.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES FERNANDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000149-45.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: MARIA GOMES FERNANDES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 24/03/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 
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PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-15.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLENE SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

ROSELILIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000151-15.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: ROSELILIA GOMES DA SILVA 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 26/03/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-97.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY BERNARDES SANTOS SIMAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000152-97.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: SUELY BERNARDES SANTOS 

SIMAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 26/03/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-82.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000153-82.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:ELIANA DA 

SILVA LAURINDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 26/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-67.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI ALVARENGA (REQUERIDO)

TAMIRES DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000154-67.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: TAMIRES DE SOUZA ARAUJO 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 26/03/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-38.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000046-38.2020.8.11.0050. REQUERENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: TATIANE DE OLIVEIRA SOARES Vistos. Compulsado os 

autos vejo que NÃO FOI POSSÍVEL A CITAÇÃO da Promovida, DETERMINO 

a intimação da parte PROMOVENTE para informar novo endereço da parte, 

bem como requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Em seguida, conclusos para deliberações. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-53.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERNANDES WOEHL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000045-53.2020.8.11.0050. REQUERENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: ANA PAULA FERNANDES WOEHL Vistos. Compulsado os 

autos vejo que NÃO FOI POSSÍVEL A CITAÇÃO da Promovida, DETERMINO 

a intimação da parte PROMOVENTE para informar novo endereço da parte, 

bem como requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Em seguida, conclusos para deliberações. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-52.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGINIA PEREIRA DO COUTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000155-52.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: VERGINIA PEREIRA DO COUTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 26/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-37.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: VILMAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 26/03/2020 Hora: 

14:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-22.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISNEY DE ARAUJO NODARI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-22.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: WISNEY DE ARAUJO NODARI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 26/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000239-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA FERNANDES FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000239-24.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: IANARA FERNANDES FARIAS 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por INARA FERNANDES FARIAS em face de UNIC EDUCACIONAL 

LTDA, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a parte Promovida informou o integral cumprimento da 

obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 28706061, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-49.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000550-49.2017.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO MENDES 

PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por FRANCISCO MENDES PEREIRA 

JUNIOR em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

28847531, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000365-11.2017.8.11.0050. REQUERENTE: WASHINGTON GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: FRATELLO ENGENHARIA LTDA Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por WASHINGTON GOMES DA SILVA em face de 

FRATELLO ENGENHARIA LTDA, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida informou o 

integral cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 
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ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 28870103, e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000788-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LINDARVA AMELIA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000788-34.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: LINDARVA AMELIA MARTINS 

EXECUTADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por LINDARVA AMELIA MARTINS em 

face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

28798816, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000549-64.2017.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO MENDES 

PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR em face 

de BANCO BRADESCO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida no Id.: 28463863, desde que conste no processo 

instrumento procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-51.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1002453-51.2019.8.11.0050 REQUERENTE: VAGNER LEANDRO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, 

não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002474-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TAISON CARLOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1002474-27.2019.8.11.0050 REQUERENTE: TAISON CARLOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000942-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERST BERTOLIN (REU)

ODETE NELCI BONAFIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000942-15.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 769.544,54 ESPÉCIE: MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: BANCO 

DO BRASIL SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA POLO PASSIVO: RODRIGO FERST BERTOLIN e outros 

ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: MURILO CASTRO DE MELO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar quanto à solicitação de complementação de 

diligência formulada pelo Oficial de Justiça, devendo comprovar nos autos 

o pagamento, em caso de concordância CAMPO VERDE, 10 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003662-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILETA MARIA DENTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003662-52.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 477.619,22 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: DILETA MARIA DENTI ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: SANDINARA PELICIOLI POLO PASSIVO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", 

devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003659-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALINA OVIDIO DE MIRANDA LOREGIAN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO ANTONIO LOREGIAN (DE CUJUS)

 

Autos nº 1003659-97.2019.8.11.0051 Inventário Despacho. Vistos etc. 

Nos termos do parágrafo único do art. 615, do Código de Processo Civil, a 

inicial da ação de inventário deverá ser instruída com a certidão de óbito 

do falecido. Além disso, nota-se a ausência de instrumento procuratório 

da Inventariante à Subscritora da inicial. Assim, verificada a ausência dos 

documentos obrigatórios para a instauração da ação de inventário, 

INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 15 dias, nos termos dos 

arts. 320 e 321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos a certidão de 

óbito do falecido, bem como os documentos pessoais da Inventariante e 

dos demais herdeiros e instrumento procuratório, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87104 Nr: 4662-80.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Luiz Miranda de Souza, Sueli Aparecida 

dos Reis Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 328 de 673



bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Ainda na hipótese de penhora, NOMEIO a ilustre 

Defensoria Pública para patrocinar os interesses do Executado. INTIME-SE 

para que promova sua defesa, inclusive mediante oposição de embargos 

no prazo de 30 dias.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE, pelo Sistema 

Infojud, informações acerca da última declaração de rendas do Executado. 

Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis 

do Executado. Inexistindo bens penhoráveis do Executado, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a 

partir do término do lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os 

fins do art. 40, § 4º, da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90868 Nr: 1016-28.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Menegassi Ltda ME, Allianz 

Seguros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138338 Nr: 9966-55.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Estival de Lima Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Em caso de penhora, seja de bens ou valores, INTIME-SE 

o Executado para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, ofereça 

embargos à execução.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE, pelo 

Sistema Infojud, informações acerca da última declaração de rendas do 

Executado. Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

disponíveis do Executado. Inexistindo bens penhoráveis do Executado, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, 

na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.Esgotado o prazo de cinco anos, 

corridos a partir do término do lapso de suspensão, INTIME-SE o 

Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma lei.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136314 Nr: 8933-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Makoto Kanekiyo, Rosa de Oliveira 

Kanekyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otávio Furquim de Araújo 

Souza Lima - OAB:146.474/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 29 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122516 Nr: 2258-51.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção 

Ltda, Linto Paulo Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 30 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127386 Nr: 4456-61.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Romero Eireli EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 31 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135290 Nr: 8465-66.2017.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabíola Beatriz Giraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Roberto Pires Filho, SICOOB-Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Antunes Macedo - 

OAB:15.674/MT

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo Artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138222 Nr: 9901-60.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Aparecida Santana Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:24045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, citada, deixou transcorrer o 

prazo, permanecendo inerte, razão pela qual, IMPULSIONO A PARTE 

AUTORA para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92670 Nr: 1521-19.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Antonia Abade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

quanto à impugnação apresentada pela parte executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 5958-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpcam Nichino Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DAYANE WERLE, Agrosseds Produtos 

Agropecuários Ltda, Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby 

Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte exequente a fim de que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste quanto à impugnação à penhora apresentada pela parte 

executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118157 Nr: 296-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:2192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William José de Araújo - 

OAB:3.928-O/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a 

transferência dos valores bloqueados (nome do titular, CPF, conta 

corrente/poupança, agência e banco).

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002693-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. J. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1002693-37.2019.8.11.0051 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: NASCIMENTA MARIA DE JESUS 

OLIVEIRA Endereço: Travessa A, 525, quadra 16, lote 19, Santa Rosa, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: ROGERIO 

FELINTO RODRIGUES Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15(QUINZE) 

dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca 

da decisão que postergou a liminar/antecipação da tutela, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste edital . RESUMO DA INICIAL: NASCIMENTA 

MARIA DE JESUS OLIVEIRA, brasileira, casada, beneficiária do INSS, 

nascida aos 25/12/1954, portador a da cédula de identidade RG nº 

721.343 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 482.406.991 -20, residente e 

domiciliada na Travessa A, n° 525, quadra 16, lote 19, Bairro Santa Rosa, 

na cidade e Comarca de Campo Verde/MT, CEP 78 .840 -000, com telefone 

para contato (66) 99632 -6393, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, via Defensor Público que, no uso de 

suas atribuições legais e institucionais, ao final assina, vêm, 

respeitosamente, perante de Vossa Excelência, propor a presente. AÇÃO 

DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/ PEDIDO DE LIMINAR do menor 

JHOVERTON KAIKI OLIVEIRA RODRIGUES, menor impúbere, brasileiro, 

nascido aos 11/03/2003, em desfavor de Num. 24878276 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: LEANDRO FABRIS NETO - 11/10/2019 

08:59:49 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDATRRYQZVC Código do 

assistido (a): 294080 Pasta Interna: CI0089103/2019 Rua Aracajú, nº 1656 

Campo Real II, Campo Verde/MT CEP 78840 -000, Tel. (66) 3419 -5463 

Izabela S. 2 ROGERIO FELINTO RODRIGUES, em local incerto e não sabido, 
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pelas razões de fato e de direito que passa a aduzir: I - DA INEXISTÊNCIA 

DE E -MAIL: Preliminarmente cumpre esclarecer que a parte autora 

informou não possuir endereço eletrônico. Destarte, não há infringência ao 

inciso II do art. 319 do Código de Processo Civil. II – DOS FATOS: A 

requerente é avó materna do menor JHOVERTON KAIKI OLIVEIRA 

RODRIGUES . A genitora do menor faleceu quando o mesmo tinha 01 (um) 

ano de idade, conforme demonstra atestado de óbito. Desde aquela 

época, a requerente tem proporcionado os cuidados do neto visto que, o 

genitor do menor, ora requerido, nunca assumiu tal responsabilidade. Em 

razão de o menor ficar aos cuidados d a autor a que, desde então, vem 

exercendo a guarda fática do neto, se faz necessária à propositura da 

presente ação de guarda com a pretensão de se regularizar a situação de 

fato existente, a fim de que não paire qualquer insegurança a respeito. 

Insta consignar que a requerente convive em um ambiente familiar estável, 

além de ser pessoa idônea e possuir excelente Num. 24878276 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: LEANDRO FABRIS NETO - 11/10/2019 

08:59:49 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDATRRYQZVC Código do 

assistido (a): 294080 Pasta Interna: CI0089103/2019 Rua Aracajú, nº 1656 

Campo Real II, Campo Verde/MT CEP 78840 -000, Tel. (66) 3419 -5463 

Izabela S. 3 relacionamento com o neto, ou seja, possui plenas condições 

físicas e psicológicas de ter o neto consigo, para que tenha a chance de 

proporcionar -lhe uma vida digna e condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento pessoal e intelectual. É a síntese do que importa. I II – DO 

DIREITO: Expostos sucintamente os fatos, passemos agora a análise dos 

fundamentos jurídicos do presente litígio. A questão versa sobre o direito a 

guarda. Nesse sentido, estabelece o ECA: Art. 33. A guarda obriga a 

prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais. . § 1º A guarda destina -se a regularizar a posse de 

fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos 

de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Por seu turno, 

o Código Civil preceitua: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. § 1 o Compreende -se por guarda unilateral a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5 o ) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e Num. 24878276 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: 

L E A N D R O  F A B R I S  N E T O  -  1 1 / 1 0 / 2 0 1 9  0 8 : 5 9 : 4 9  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDATRRYQZVC Código do assistido 

(a): 294080 Pasta Interna: CI0089103/2019 Rua Aracajú, nº 1656 Campo 

Real II, Campo Verde/MT CEP 78840 -000, Tel. (66) 3419 -5463 Izabela S. 4 

deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes 

ao poder familiar dos filhos comuns. Art. 1.584. A guarda, unilateral ou 

compartilhada, poderá ser: II – decretada pelo juiz, em atenção a 

necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Ademais, a 

regularização da situação fática do menor JHOVERTON KAIKI OLIVEIRA 

RODRIGUES , uma vez que o mesm o necessita com urgência dos 

cuidados exclusivos da autor a. Contudo não há decisão judicial a 

respeito, sendo necessária a regularização para que não paire qualquer 

insegurança a respeito. Portanto, necessária à regularização da guarda, 

devendo a mesma ser deferida a requerente NASCIMENTA MARIA DE 

JESUS OLIVEIRA , preservando os legítimos interesses do menor. III - DO 

PEDIDO: Posto isso, requer -se a Vossa Excelência: a) Sejam concedidos 

a requerente, de plano, os benefícios da Justiça Gratuita, em sua 

integralidade, nos termos da Declaração de Hipossuficiência Econômica 

anexa consoante onde preconizam os artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil; Num. 24878276 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: 
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b) Seja liminarmente regularizada a guarda do menor, JHOVERTON KAIKI 

OLIVEIRA RODRIGUES deferindo a guarda provisória em favor da 

requerente NASCIMENTA MARIA DE JESUS OLIVEIRA. c) Seja o requerid o 

CITADO por Edital, para querendo, responder aos termos da presente 

demanda no prazo legal, sob as penas da lei; d) Sejam deferidos ao Sr. 

Oficial de Justiça, para o bom termo das diligências, os benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil ; e) Seja intimado o 

douto membro do Ministério Público, para, na condição de custos legis, 

intervir e acompanhar o presente demanda até o seu final, sob pena de 

nulidade, ex vi dos artigos 178, II e 279, § 1º do Novo Código de Processo 

Civil. f) Os requerente pleiteiam, com fulcro no art. 319, inciso VII, do 

Diploma Adjetivo, que seja realizada audiência de auto composição, 

comprometendo -se a parte Autora a comparecer na referida assentada. 

Requer, ainda, que as intimações para comparecimento à audiência sejam 

feitas na pessoa da Parte, dada as peculiaridades das atribuições 

defensoriais, com fulcro no art. 186, §2º, do NCPC. g) Ao final, sejam 

julgados procedentes os pedidos autorais para o fim de regularizar a 

guarda do menor JHOVERTON KAIKI OLIVEIRA RODRIGUES , deferindo a 

guarda definitiva em favor da requerente NASCIMENTA MARIA DE JESUS 

OLIVEIRA . Num. 24878276 - Pág. 5 Assinado eletronicamente por: 

L E A N D R O  F A B R I S  N E T O  -  1 1 / 1 0 / 2 0 1 9  0 8 : 5 9 : 4 9  
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(a): 294080 Pasta Interna: CI0089103/2019 Rua Aracajú, nº 1656 Campo 

Real II, Campo Verde/MT CEP 78840 -000, Tel. (66) 3419 -5463 Izabela S. 6 

h) A intimação pessoal do Defensor Público para todos os termos e atos 

do processo (artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 080/94; artigo 5º 

da Lei Complementar Estadual nº 146/03 e artigo 5º, da Lei Federal n.º 

1.060/50); i) A condenação da requerida nos corolários da sucumbência, 

notadamente honorários advocatícios justos, que deverão ser recolhidos 

aos cofres públicos, de acordo com o artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC e 

nos termos do inciso XI e parágrafo 1º, do artigo 33, da Lei Complementar 

Estadual n.º 146 de 30 de dezembro de 2003, diretamente no Banco do 

Brasil, Agência 3834 -2, Conta nº 1041.050 -3 (Conta da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso para depósito de sucumbência). 

Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, sem exclusão de nenhum, especificada desde já a prova 

documental, inclusive com a juntada posterior de outros documentos, se 

necessário for, o depoimento pessoal da requerid a, sob pena de 

confesso, a oitiva das testemunhas que serão oportunamente arroladas, 

sem prejuízo de outras provas necessárias a serem especificadas no 

momento adequado. Atribui -se à causa, apenas para fins de alçada, o 

valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). 

DESPACHO/DECISÃO: Tendo em vista a impossibilidade de localização, 

CITE-SE o Requerido por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que 

apresente resposta em 15 (quinze) dias, Do contrário, se impossível a 

localização da Parte, CITE-SE a Requerida por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, consignando-se na publicação correspondente as 

advertências já explicitadas. Decorrido o prazo de resposta sem 

manifestação, NOMEIO, desde logo, o ilustre Dr. Demércio Luiz Gueno 

como Curador do Requerido, nos termos do art. 9º, II, do Código de 

Processo Civil. O recém-nomeado Curador deverá ser intimado a oferecer 

resposta no prazo legal, aduzindo o que de direito. Apresentada a 

resposta, ABRA-SE vista dos autos ao douto Promotor de Justiça, para 

que solicite as diligências que entender necessárias à elucidação dos 

eventuais pontos controvertidos. Após, CONCLUSOS, para saneamento. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARIA IZABEL BORECKI, digitei. CAMPO 

VERDE, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001482-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001482-97.2018.8.11.0051 Cominatória Decisão. Vistos etc. À 

míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes: i) à existência de doença ou de 

condição que possa impedir o exercício da função pública pretendida; ii) à 

possibilidade de reversão ou de tratamento. Não havendo motivo para a 

inversão do ônus da prova, MANTÊM-SE os encargos tais como definidos 

nos incisos I e II do art. 373 do NCPC, cabendo à Requerente a 

demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e, ao Requerido, a 

dos que porventura impedirem, modificarem ou extinguirem o direito da 

Autora. A fim de fazer frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Assim, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. 

LEANDRO AUGUSTO FILIPPOS TEODORO, médico ortopedista, com 

endereço profissional na Rua São Salvador, 621, Clínica Med Center, 

Centro, nesta cidade de Campo Verde/MT, telefone (66) 3419-4748, 

independente de compromisso. Caberá ao Sr. Perito responder aos 

quesitos do Juízo, estes referentes aos pontos controvertidos, e os já 

apresentados pela Requerente em sua inicial, bem como os que, 

eventualmente, forem apresentados pelo Requerido. INTIME-SE, pois, o Sr. 

Perito, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto à 

aceitação do encargo. Em seguida, INTIMEM-SE as Partes, na pessoa de 

seus ilustres Procuradores, para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, digam sobre a nomeação, indiquem seus assistentes técnicos e, 

quanto ao Requerido, para que apresente seus próprios quesitos (art. 

465, § 1º, do NCPC). Não havendo impugnação, INTIME-SE o Sr. Perito 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o laudo pericial, 

atendendo assim aos quesitos do Juízo como aos que as Partes 

eventualmente apresentarem. Do contrário, havendo impugnação quanto 

ao Perito, DEVOLVAM-ME conclusos os autos. Apresentado o laudo, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentem os laudos técnicos de seus Assistentes. Não havendo 

pedidos de esclarecimentos, nem de suplementação da perícia, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas alegações finais. Por fim, CONCLUSOS, para sentença. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001407-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001407-24.2019.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. À 

míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes: i) à existência, ou não, de contrato de 

seguro validamente celebrado pelas Partes; ii) à produção de dano 

extrapatrimonial; iii) aos pagamentos feitos pelo Requerente, mediante 

desconto em conta corrente promovido pelo Requerido; iv) ao valor 

compensatório de eventuais danos morais. Nos termos do art. 373, § 1º, 

do Novo Código de Processo Civil, ATRIBUO ao Requerido o ônus de 

comprovar, por mais do que simples reprodução das telas de seu sistema 

gerencial, a existência do negócio jurídico em que se tenha permitido o 

desconto de parcelas de conta corrente do Requerente. Sendo só pontual 

a inversão do ônus da prova, permanecem inalterados os encargos das 

Partes em relação às outras questões controvertidas. A fim de fazer 

frente a tais pontos controvertidos, DEFIRO a produção apenas de prova 

documental. Assim, em atenção à parte final do art. 373, § 1º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem 

os documentos necessários ao atendimento de seu ônus processual. Em 

especial, caberá ao Requerido apresentar a cópia do contrato de seguros 

supostamente celebrado pelas Partes, seja de que forma for. Por outro 

lado, caberá ao Requerente a comprovação de todos os descontos 

lançados em sua conta de depósito, para assim permitir o cálculo de 

eventual restituição. Juntados documentos, INTIMEM-SE as Partes para 

que apresentem suas alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias. Por fim, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, para sentença. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002906-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GARIBOTTI SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002906-43.2019.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, a Requerente, supostamente a auferir 

remuneração de R$ 1.500,00, teria adquirido os direitos sobre lote urbano 

mediante pagamento de entrada de R$ 14.254,76, obrigando-se, ainda, ao 

remanescente, estipulado em R$ 126.920,84. Segundo disse já na inicial, a 

entrada teria sido assegurada por empréstimos feitos perante familiares -- 

explicação essa, aliás, comum a todos os pedidos de gratuidade aduzidos 

pelo douto Procurador. Embora houvesse sido intimada a comprovar o 

cabimento do benefício, a Requerente não demonstrou de que maneira, 

recebendo R$ 1.500,00, conseguiu entregar entrada de mais de catorze 

mil reais. O suposto empréstimo tomado perante familiares, aliás, jamais 

restou comprovado nos autos. Assim, presume-se que a Requerente 

possua outros meios de renda. E, tendo condições de efetuar o 

pagamento de R$ 14.254,76, certamente haveria de ter capacidade 

financeira para o custeio das despesas comuns ao processo. INDEFIRO, 

pois, o pedido de gratuidade. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das despesas processuais pendentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001779-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROVILIO MASCARELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO OAB - MT7525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (EMBARGADO)

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001779-70.2019.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Com a devida vênia ao douto Procurador, a sentença proferida 

nos presentes Embargos nada haveria de revelar suspeição do 

Subscritor. Como dito na própria sentença, apenas se fez consignar o 

entendimento segundo o qual, antes da existência de decisão judicial que 

pudesse configurar “constrição judicial”, não seriam cabíveis embargos de 

terceiro. E só. Aliás, o rumo tomado na ação de recuperação judicial serve 

como demonstrativo evidente do acerto da posição judicial adotada. Nos 

autos apensos, não se permitiu a alienação da propriedade, talvez aí sim a 

afetar algum interesse do Embargante. Diferentemente, autorizou-se 

apenas a cessão dos direitos que, porventura, os Embargados 
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detivessem, tal como se dá na alienação de coisa litigiosa, autorizada na 

forma do art. 109 do NCPC, ressalvando-se, expressamente, os direitos 

do Embargante, inclusive quanto à previsão do art. 60 da Lei 11.101/05. Se 

algum motivo processual válido, idôneo, do Embargante, existe a justificar 

sua insistência nos embargos, não foi indicado nos autos. Se, na 

recuperação judicial, já se ressalvaram seus direitos, mantendo-se 

incólume sua eventual pretensão contra qualquer eventual arrematante, 

nenhum motivo existe para o processamento dos embargos. É indicativo 

claro, portanto, da adequação do entendimento desposado na sentença 

de indeferimento da inicial. Refuta, ainda, a ideia da suspeição do juiz, por 

suposta tentativa de prejudicar o Embargante, a simples constatação que 

se tira do teor da decisão proferida na recuperação judicial: houvesse 

mesmo tentativa de prejudicar o Embargante, certamente que inexistiria a 

ressalva feita a seus direitos. Assim houvesse esse interesse do 

Magistrado em favorecer uma parte ou em prejudicar outra, ocorreria 

exatamente o oposto, ou seja, reforçar-se-ia a regra do aludido art. 60 da 

Lei 11.101/05. De igual forma, em nada influenciou o teor da sentença a 

circunstância de o Embargante ter buscado a intervenção da 

Ouvidoria-Geral da Justiça. Na sentença, apenas se esclareceu que, em 

contato informal, existiu orientação, explicitamente acatada pelos 

Procuradores do Embargante, no sentido de que os embargos só seriam 

analisados quando da deliberação, na recuperação judicial, sobre o pedido 

de alienação da coisa. A intervenção da Ouvidoria, então, gerou 

perplexidade, porque, ao final, o que se teve foi a quebra, pelos 

Procuradores do Embargante, do ajustado previamente. É bom frisar que, 

em razão do elevadíssimo número de ações, muitas extremamente 

complexas, tal como a de recuperação judicial atacada pelos presentes 

Embargos, não é incomum o recebimento de informações da Ouvidoria. Em 

todos os outros casos, impulsionou-se o feito, sem nenhum prejuízo para 

as partes envolvidas. Algumas tiveram sua pretensão acolhida no mérito, 

outras não. O que todas tiveram em comum foi que a simples circunstância 

de buscar a Ouvidoria em nada afetou o julgamento. Assim, porque não é 

incomum a intervenção da Ouvidoria, nenhum motivo haveria a tentar 

prejudicar o Embargante, só por ter usado essa mesma via. Aliás, fosse 

essa a resposta sistemática dada pelo Reclamado a todos os pedidos de 

informação da Ouvidoria, por certo é que a notícia já haveria chegado à 

Corregedoria em momento anterior. Outros casos semelhantes existiriam, 

a denotar, aí sim, alguma tendência merecedora de correção. Mostra-se 

absurdamente incongruente a lógica do Embargante em outro aspecto. 

Segundo afirmou, por ter autorizado a cessão de direitos do Embargado, e 

não a venda do domínio, tal como pleiteado pelos Recuperandos, o Juiz 

seria parcial e, portanto, suspeito. Indaga-se de que maneira o Magistrado 

haveria de ser favorável ao Embargado quando, em verdade, autorizou a 

disposição de “direito inferior”, assim o fazendo especialmente para 

salvaguardar os direitos do próprio Embargante. Em outras palavras, se o 

Juiz houvesse autorizado a alienação do domínio, pela lógica do 

Embargante, não haveria suspeição. Mas, tendo autorizado o menos, 

expressamente para proteger os interesses do Embargante, como dito, 

com todas as letras, na decisão da recuperação judicial, então o caso 

seria o de “favorecimento”. Os Procuradores parecem não ter notado que, 

em verdade, com a decisão da recuperação judicial, favorecido foi ele 

próprio, e não o Embargado. O argumento do Embargante, com a devida 

vênia, extrapola a falta de lógica processual. Não há, pois, suspeição do 

Subscritor, porque inexistiu favorecimento ao Embargado, mas ao próprio 

Embargante. Talvez sobrevivam os autos para nova arguição de 

suspeição, agora do Embargado, porque essa sim haveria de, ao menos, 

poder arguir prejuízo. Assim, já sendo apresentadas as razões do 

Subscritor pela impertinência da suspeição, DETERMINO a autuação em 

apartado da petição, indicando, como prova documental, apenas a decisão 

proferida nos autos da recuperação judicial, a revelar o cuidado tido com 

os direitos do Embargante, incompatível, ele próprio, com a arguição de 

favorecimento à Parte contrária. DEIXO de arrolar testemunhas, porque os 

autos, sozinhos, já revelam a impertinência da suspeição, só arguidas 

como expediente escuso a invalidar a sentença que não acatou a 

pretensão do Embargante. É só mais do mesmo, num sistema judicial que 

se permite o ataque reiterado à figura do magistrado, embora, ao mesmo 

tempo, de certa forma, incoerentemente, sejam facultados inúmeros 

recursos à parte sucumbente. JUNTE-SE, pois, a cópia da aludida decisão 

proferida nos autos da aludida Recuperação Judicial. Em seguida, 

ENCAMINHE-SE o incidente ao egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002764-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CESAR COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002764-73.2018.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Vitor Cesar Costa Lima, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

em face de Banco Triângulo S.A., instituição financeira igualmente 

qualificada, visando ao reconhecimento judicial da inexistência de negócio 

jurídico cujo inadimplemento pudesse ser anotado em cadastro de maus 

pagadores. Pediu, além da declaração da inexistência do vínculo jurídico, 

também a condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos. O pedido antecipatório foi deferido, de maneira a 

suspender os efeitos da anotação na Serasa por suposto inadimplemento 

do negócio jurídico questionado. Com a citação do Requerido, designou-se 

audiência de conciliação, sem que, nela, fosse obtida a composição 

amigável da lide. Em sua contestação, o Requerido impugnou a concessão 

do benefício da gratuidade da Justiça. No mérito, imputou a realização do 

negócio jurídico à possível fraude engendrada por terceiros, a revelar, 

então, culpa exclusiva do Requerente, que não teria adotado as 

providências necessárias à proteção de seus documentos e de seus 

dados pessoais. Novamente aos autos, o Requerente negou que 

houvesse solicitado o benefício da gratuidade. No mérito, reiterou seus 

pedidos iniciais. É o relato do necessário. Fundamento. Da Impugnação à 

Gratuidade da Justiça: Como bem aduzido pelo Requerente, não houve, 

nos autos, pedido de concessão do benefício da gratuidade da Justiça, 

tanto que, na inicial, juntou-se o comprovante de recolhimento das 

despesas necessárias ao processamento do pedido. Assim, pela 

impertinência, INDEFIRO o pedido aduzido na aludida impugnação. Do 

Julgamento Imediato da Lide: O deslinde da demanda não depende de 

instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da 

economia processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Com efeito, do simples confronto entre as 

alegações lançadas na inicial e as da contestação, nota-se que, à versão 

do Requerente, no sentido de inexistência de vínculo jurídico entre as 

Partes, seguiram-se as do Requerido, estas de jeito a imputar a terceiros a 

realização de negócio jurídico fraudulento. Dúvida não há de que, nessa 

configuração, não se mostra pertinente a instrução probatória. Como visto, 

a existência do negócio jurídico objeto desta ação foi questionada pelo 

Requerente e, na contestação, confirmada pelo Requerido. Não se mostra 

necessário, portanto, o seguimento da ação para a elucidação dessa 

pretensão. De igual forma, não se faz necessária a instrução probatória 

para a investigação de suposta negligência do Requerente em manter 

consigo seus dados pessoais, nem para a análise da existência, ou não, 

de dano moral merecedor de reparação. Como adiante se verá, a 

qualificação pessoal do cidadão não é informação sigilosa, de maneira que 

se conclui inexistir o dever de proteção alegado pelo Requerido. De resto, 

havendo anotação indevida em cadastro de maus pagadores, a 

jurisprudência já assentou, pacificamente, pela existência de dano moral. 

Assim, com essas breves considerações, a serem reforçadas no mérito, 

julga-se imediatamente a lide. Do Mérito: Como relatado, às alegações da 

Requerente – no sentido de que inexistiria negócio jurídico entre as Partes 

– se seguiram as do Requerido – estas de maneira a imputar a terceiros a 

prática de negócio jurídico fraudulento. Ao menos no meu sentir, a defesa 

indireta feita pelo Requerido não prejudica a pretensão do Requerente, 

quer a de natureza declaratória, atinente só ao reconhecimento da 

inexistência do negócio jurídico, quer a de natureza indenizatória, esta 

decorrente do dever de reparação imputado à instituição financeira. 

Realmente, ainda que não se desconheça a participação de terceiros, fato 

é que o Requerido, de uma ou de outra forma, participou do negócio 

jurídico tido por fraudulento. E, como parte celebrante, era-lhe exigível a 

adoção de todas as medidas necessárias à verificação da identidade do 

contratante, justamente para evitar que ela própria, bem como eventuais 

terceiros, pudessem ser prejudicados por qualquer ilícito. Tendo os meios 

materiais para evitar fraudes, mas deles não se valendo, o Requerido não 
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pode se eximir da responsabilidade decorrente das fraudes que 

sabidamente haviam de ser tentadas. Há, então, culpa do Requerido, mais 

especificamente na modalidade negligência, pois que, sem o devido 

cuidado, acabou permitindo a consumação de fraude a prejudicar 

terceiros. Nada há, por outro lado, contra o Requerente. Os dados 

pessoais não são sigilosos e de várias maneiras podem ser levados ao 

conhecimento dos inescrupulosos. Aliás, justamente por tal circunstância 

é que se pode exigir do Requerido o devido cuidado na análise dos dados 

dos proponentes de qualquer negócio levado a seu balcão, 

confrontando-os com os documentos pessoais correspondentes, esses 

próprios a merecer investigação quanto à sua autenticidade. Em outras 

palavras, não há falar-se em culpa exclusiva do Requerente, nem de 

terceiro. A fraude, evidentemente, só foi possível porque sua consumação 

em grande parte dependeu da negligência do Requerido na análise da 

documentação que comumente se exige dos proponentes. Verificada, 

então, a culpa do Requerido, que por negligência permitiu a consumação 

de lesão ao patrimônio moral do Requerente, sobressaem todos os 

requisitos necessários à configuração do ato ilícito merecedor da 

reparação respectiva. Realmente, na atual posição do direito moderno, é 

inquestionável a responsabilidade pela indenização do dano moral. Aliás, 

nos moldes atuais, a reparação ao dano moral é mesmo garantia 

constitucional. Veja: “Art. 5º. (…) V - é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; (…) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação;” Obedecendo à nova 

orientação constitucional, o Novo Código Civil prevê a mais ampla 

indenização pelos danos morais. Realmente, ao conceituar ato ilícito, o 

artigo 186 do NCC estatui: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Dentro da 

orientação constitucional, pareceria mesmo desnecessária a previsão 

expressa ao dano moral. Evidente que, em caso de ato ilícito, caberia a 

reparação por todos os tipos de dano que a conduta culposa acarretou, aí 

incluídos os danos material, moral e à imagem. Entretanto, a menção 

expressa ao dano eminentemente moral se fez necessária na atual 

legislação porque, de forma até mesmo inexplicável, na sistemática 

anterior, dominava o entendimento que a reparação prevista no art. 159 do 

CC/1916 não abrangia o dano moral. Caio Mário da Silva Pereira, citado por 

Carlos Roberto Gonçalves, discorre bem sobre tal incongruência: “A 

resistência que tem encontrado, entre nós, a teoria da reparação do dano 

moral está em que não havia uma disposição genérica, no Código Civil, 

admitindo-a.” (…) “Ao meu ver, a aceitação da doutrina que defende a 

indenização por dano moral repousa numa interpretação sistemática de 

nosso direito, abrangendo o próprio art. 159 do Código Civil que, ao aludir 

à ‘violação de um direito’, não está limitando a reparação ao caso de dano 

material apenas.” (in Responsabilidade Civil, 8ª Ed., São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 559) Mas o fato de a doutrina e jurisprudência modernas 

admitirem a ocorrência do dano moral e, via de consequência, a respectiva 

reparação – ou, como preferem alguns, a compensação –, não demonstra 

a maturidade da teoria. Realmente, ainda se mostram de tormentosa 

análise as questões acerca da conceituação e valoração do dano moral. 

Antes mesmo de adentrar no estudo da primeira questão, a de conceituar 

o dano moral, tem-se por necessária importante observação. É que, para 

muitos, o termo dano moral não se revela o mais adequado à identificação 

do instituto. Mais pertinente seria qualquer das expressões dano 

extrapatrimonial ou dano à personalidade. Dito isso, e sem qualquer 

pretensão de esmiuçar as várias correntes doutrinárias sobre o tema 

(teorias da exclusão, do estado psicológico, da personalidade e do efeito 

da lesão – Célia Mara Peres, Dano Moral: Da natureza da indenização aos 

critérios para fixação do quantum, Tese de Mestrado, PUC/SP, 2006), 

parece-me mais adequado o conceito que define, como dano moral, aquele 

que afeta direitos personalíssimos do indivíduo, tais como a liberdade, a 

imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos 

afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou dor. 

Destaca-se, do conceito apresentado, a desnecessidade da ocorrência 

de qualquer sorte de sofrimento para a configuração do dano moral. Não 

se faz necessário, assim, que aquele dano a qualquer dos direitos da 

personalidade provoque qualquer prejuízo psicológico ao ofendido. É 

absolutamente prescindível qualquer tipo de exteriorização do dano por 

parte da vítima. Não por outro motivo, aliás, admite-se a causação de dano 

moral às pessoas jurídicas (Enunciado 227 da Súmula de Jurisprudência 

do STJ). Dentro daquele conceito de dano moral apresentado, basta que a 

lesão atinja qualquer daqueles direitos da personalidade que lhe sejam 

aplicáveis (art. 52 do NCC). No caso dos autos, não há dúvida que a 

inscrição indevida do Requerente em cadastro de maus pagadores é ato 

atentatório à sua imagem e reputação, direitos esses diretamente 

relacionados à sua personalidade. Assim, a lesão a qualquer desses 

direitos autoriza a caracterização do dano moral, merecedor da 

indenização respectiva. No que concerne ao quantum, entendo pertinente 

o arbitramento judicial como forma de promover a composição pecuniária 

dos danos extrapatrimoniais. Nesse sentido, a opinião Célia Mara Peres: 

“Não obstante alguns entendam que deixar a fixação do valor relativo ao 

dano moral ao arbítrio do Judiciário é um procedimento frágil e perigoso, 

haja vista a subjetividade com que pode ser tratada, gerando disparidades 

entre julgamentos que analisam danos da mesma espécie, entendemos 

que este se verifica, ainda, o melhor caminho para que a indenização 

alcance seus objetivos, quais sejam, satisfazer plenamente a vítima e 

desestimular o ofensor. Tal posicionamento encontra adeptos na maioria 

da doutrina, que mesmo a par das dificuldades ainda presentes, à falta de 

parâmetros numéricos para a mensuração do dano, entendem que tal 

tarefa deve ser confiada ao magistrado, que, dotado de prudente arbítrio e 

amparado por todos os critérios sugeridos pela doutrina e consolidados 

pela jurisprudência, seria o mais apto a encontrar a mais justa 

indenização, vislumbrando a compensação do lesionado e a necessidade 

de prevenir condutas lesivas.” (Dano moral: da natureza da indenização 

aos critérios para fixação do quantum, Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 

2006, p. 281) Também a legislação se inclina a favor do arbitramento como 

forma de quantificar a compensação pelos danos morais sofridos. É que, 

na forma do art. 946 do Novo Código Civil, quando indeterminada a 

obrigação, o valor da indenização será fixado segundo a lei processual. 

Veja: “Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou 

no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, 

apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual 

determinar.” E a lei processual prevê a liquidação por artigos e por 

arbitramento, revelando-se a última a mais adequada à hipótese. Sob outra 

perspectiva, prestigia-se a tese segundo a qual o arbitramento do valor da 

indenização não pode sofrer qualquer influência decorrente de eventual 

pretensão punitiva ou educativa. As circunstâncias a serem avaliadas 

quando da fixação do ressarcimento devem ser apenas aquelas 

referentes às lesões sofridas pela Requerente. Apesar de não 

desconhecer posicionamento contrário, penso que o pedido indenizatório 

deve limitar-se à recomposição da situação anterior, tendo, nessa 

dimensão da própria lesão, seu parâmetro de fixação. Pretensões 

punitivas ou educativas se mostram inteiramente estranhas ao conceito e 

à natureza da pretensão indenizatória, não havendo, por isso mesmo, 

motivo algum para autorizar que de qualquer forma balizem o 

ressarcimento. Se pertinentes, tais pretensões punitivas e educativas 

devem ser defendidas em ações de natureza e de objetivo diversos dos 

da presente. Tais ações, evidentemente, não devem ser confundidas com 

a presente ação civil que, por sua natureza indenizatória, deve analisar 

apenas a extensão do dano, a fim de que lhe seja oposta uma reparação 

proporcional. Não foi por outro motivo que o art. 944 do novo Código Civil 

expressamente dispõe: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão 

do dano.” Sob qualquer aspecto, faltaria ao Requerente a legitimidade para 

defender, em nome próprio, pretensões referentes à penalização de 

qualquer conduta praticada pela instituição financeira, da mesma forma 

que lhe careceria força para impor medidas de adequação. Os elementos 

e as circunstâncias dos fatos sob análise conferem legitimidade ao 

Requerente apenas para a defesa de sua pretensão indenizatória. Dessa 

feita, considerando-se, em especial, os elevados valores atacados pela 

negligência do Requerido, agressora dos direitos à imagem e à honra, 

mostra-se suficiente a quantia equivalente a R$ 7.500,00. Decido. Pelo 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial 

para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico questionado nestes 

autos, determinando a exclusão definitiva da anotação da dívida em 

cadastro de maus pagadores. CONDENO o Requerido ao pagamento de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos 

danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da 

presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da 

anotação. CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do ganho econômico a 

ser auferido pela Requerente. Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, 
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eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de 06 (seis) meses, arquive-se, dando-se baixa na 

distribuição. P.I.C. Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001974-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG CENTER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

FLAVIO GESSER MATTEI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de 

seu(ua) procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça - id. 26101407, ou requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001334-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINK PUBLICACOES EIRELI (EXECUTADO)

LAERCIO AUGUSTO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA DA COSTA CAMPOS OAB - SP293275 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte executada, na forma 

do artigo 513, §2º do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, 

NCPC), sob pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de 

honorários advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do 

NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a 

protesto por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 

21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independente de nova intimação 

e de garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do 

NCPC, podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. 

Valor do débito: R$ 1.295,95, atualizado até 04/10/2019. Campo Verde-MT, 

10 de fevereiro de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111468 Nr: 3095-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Julio Duarte Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo previsto no artigo 921, §§ 1º e 2º, do 

NCPC. Que nos termos do artigo 580 e seguintes da CNGC, INTIMO a parte 

exequente, na pessoa de seu(ua) procurador(a), para promover o 

andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo 

indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, 

não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos, novo 

requerimento de suspensão ou pedido de providências já realizadas, sob 

pena de arquivamento, sem prejuízo da emissão de certidão de crédito, 

caso solicitada. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113370 Nr: 4034-23.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Pereira & Cia Ltda EPP, Edimilson 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo previsto no artigo 921, §§ 1º e 2º, do 

NCPC. Que nos termos do artigo 580 e seguintes da CNGC, INTIMO a parte 

exequente, na pessoa de seu(ua) procurador(a), para promover o 

andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo 

indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, 

não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos, novo 

requerimento de suspensão ou pedido de providências já realizadas, sob 

pena de arquivamento, sem prejuízo da emissão de certidão de crédito, 

caso solicitada. É o que me cumpre

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-70.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000270-70.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LUCIANA SOUZA 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001746-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELZA HENCHES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, indique o atual 

endereço da executada para que possa viabilizar sua intimação ou 

requerer o que entender de direto, sob pena de arquivamento. Thaisa F. 

Silva Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000942-83.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELIPE GARDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA LUCIA PRATI

 

1000942-83.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada com a 

sentença proferida, a parte reclamante interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado (ID 23949934), 

RECEBO-O no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. INTIME-SE a parte recorrida para apresentar suas 

contrarrazões. Após, remeta-se o feito à Superior Instância para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Campo Verde –MT, 10 de fevereiro de 2020. Maria Lúcia 

Prati Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001351-57.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ DALLPIZZOL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001351-57.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO FRANCA EXECUTADO: OSMAR LUIZ 

DALLPIZZOL Vistos, etc. 1 – Cite-se o executado para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar a dívida, sob pena de penhora de bens. 2 – Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução; caso o executado pague a dívida no prazo de 03 (três) dias os 

honorários serão reduzidos pela metade. 3 – O executado poderá opor 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do Código de Processo Civil. 4 – Não efetuado o 

pagamento no tríduo legal, deverá o Oficial de Justiça penhorar tantos 

bens quantos bastem para a satisfação da dívida, avaliando-os e 

intimando o executado da penhora e da avaliação realizadas. 5 – Se o 

Oficial de Justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC. 6 – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de 

execuções que tramitam nesta Vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, 

somente será deferida uma consulta a cada sistema informatizado 

(Renajud, Bacenjud e Infojud) com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, já que a obrigação legal de indicar bens à penhora 

competente à própria parte exequente. 7 – Na oportunidade, importante 

também consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de consulta aos sistemas informatizados seja acolhido. 8 – Não 

havendo bens para a penhora, serão os autos arquivados na forma do 

art. 921, III, §§ 1º a 5º do Código de Processo Civil. Canarana, 6 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000072-02.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA SUELO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000072-02.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: MANOEL PEREIRA SUELO Vistos, 

INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas judiciais em 05 

(cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Canrana, 10 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000458-03.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: VALDEIDE DE JESUS 

OZORIO Vistos, Em que pese os autos citados (64220) serem públicos e 

ser possível a consulta a qualquer tempo, DEFIRO o pleito da parte, 

proceda-se conforme requerido. Com o aporte do ofício, intime-se a parte 

autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, após conclusos. 

Canarana, 6 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000540-97.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000540-97.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): FERNANDO JOSE DE ALMEIDA REU: PAULO AFONSO DO 

CARMO SILVEIRA Vistos, Ante os documentos juntados pela parte autora, 

INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita para a parte ré. INDEFIRO o 

pleito de correção da causa, ante ausência de impugnação específica. 

Atento ao princípio da cooperação processual, bem como da necessária 

manifestação das partes, em observância ao art. 370 do CPC, 

manifestem-se as partes as provas que pretendem produzir, indicando as 

questões controvertidas que entendem necessária para eventual 

instrução, isso em um prazo de 15 (quinze) dias. Ciente as partes que as 

provas inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, o que 

ensejará o julgamento antecipado. Cumpra-se Canarana, 10 de fevereiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44416 Nr: 733-08.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON REYS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Trata-se de procedimento previdenciário em fase de cumprimento 

de sentença formulado por NELSON REYS em face do INSS. Transitada 

em julgado a sentença de mérito (fls. 101), a parte exequente postulou 

pela execução nos autos do processo principal, contudo este Juízo, há 

epoca, determinou o desentranhamento da petição de execução e a 
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referida distribuição por dependência, tendo sido gerado os autos apenso 

n.º 3137-95.2015.811.0029 (código 52583). Nos autos em apenso 

executa-se os valores referente ao período compreendido entre 

01/04/2015 a 31/12/2015, no valor total de R$ 8.037,83 (oito mil e trinta e 

sete reis e oitenta e três centavos). Nos referidos autos de execução - 

código 52583 - , . Contudo, analisando-os vê-se que o documento de fls. 

17/18 consta no "item H - I", o valor requisitado como sendo R$ 11.138,42. 

E no segundo documento de fls. 20/21, no mesmo item, o valor requisitado 

é de R$ 8.037,83. O exequente explica que, anteriormente, fora distribuída 

uma primeira execução sob o n.º 924-19.2015.811.0029 (código 48593), 

na qual executava-se o período compreendido entre 26.03.2014 a 

31.03.2015, no valor total de R$ 11.361,24, sendo R$ 10.456,74 referente 

ao valor devido pelo INSS e R$ 904,50 referente aos honorários de 

sucumbência. Assim, logo se vê que o valor levantado pelo requerente, 

por meio do Alvará Judicial contido às fls. 132, é referente aos valores 

devidos na execução n.º 924.19.2015.811.0029 - código 48593, no total 

de R$ 11.358,37. Desta forma, razão assiste a parte exequente. Diante 

disso, DETERMINO; a) considerando o trânsito em julgado da r.sentença de 

fls. 95/96, arquivem-se os presentes autos;b) translade-se cópia da 

presente decisão aos autos em apenso (código 52583); c) após, a 

expedição de precatório naqueles autos, por meio do Sistema SRP, 

considerando que os valores exequendos refere-se a cumprimento de 

sentença de saldo compelementar (01/04/2015 a 31/12/2015), no valor 

total de R$ 8.037,83 (oito mil e trinta e sete reis e oitenta e três centavos). 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 11872 Nr: 194-23.2006.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Brilhante Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, 

mantendo o índice de atualização do valor cobrado na execução.Desta 

forma, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente às 

fls.173/176 dos autos. EXPEÇA-SE o respectivo precatório junto ao 

sistema RSP. Com a informação de pagamento, nova conclusão. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 1808-58.2009.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Terezinha Nessler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:1553487

 Vistos, Trata-se de impugnação ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS) em face de SOLANGE TEREZINHA NESSLER, 

ambos qualificados no encarte processual. Decide-se. Analisando os 

autos observa-se que a parte exequente manifesta concordância à parte 

da impugnação apresentada pela autarquia, no que tange à data final do 

benefício devido, a não inclusão do 13º salário visto que já pago no mês 

de novembro/2012 e a data de início do benefício. Contudo, nota-se que a 

controvérsia cinge-se aos honorários de sucumbência. Em relação à 

cobrança dos honorários advocatícios, em que pese o impugnante tenha 

corretamente levantado à aplicabilidade da Súmula 111 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, de outro lado, verifica-se que o INSS 

procedeu com a atualização monetária até a data de 10/2012 enquanto 

que a exequente que deve incidir atualização monetária até a data do 

pagamento. Assim, considerando que a correção monetária é apenas a 

manutenção do valor do crédito, e não constitui ganho ACOLHO 

PARCIALMENTE a impugnação à execução de sentença formulada pelo 

executado/impugnante, tendo em vista que a parte exequente manifestou 

concordância no que tange à data final do benefício devido, a não inclusão 

do 13º salário visto que já pago no mês de novembro/2012 e a data de 

início do benefício, e REJEITO-A tão somente quanto à data de atualização 

monetária dos honorários advocatícios. Sendo assim, este Juízo 

HOMOLOGA o cálculo apresentado pela exequente às fls. 175/178. 

Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV observando-se as 

formalidades de praxe. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a 

disponibilização, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em 

favor do credor. Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para 

levantamento do alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.Às 

providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26640 Nr: 508-90.2011.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELI LAGASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco s/a de Ribeirão 

Cascalheira-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste, no prazo legal, acerca 

da proposta de honorários encartada às fls. 331/332.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28615 Nr: 119-71.2012.811.0029

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DIRCEU REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia Rebelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente. Após o decurso do prazo solicitado, fica, desde já, a parte 

requerente intimada a se manifestar, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41516 Nr: 310-82.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Aparecida Pirani Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, compareci a RuaPalmitos 322, 

em 27/1/2020 às 18h40, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

INTIMAÇÃO de Luciane Aparecida Pirani Zanin, em virtude de não ser 

localizado, fui informado pela atual inquilina, que aluga a 4 anos, Mareli do 

Carmo, que desconhce a pessoa a ser intimada. Nestes termos, suspendo 

minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria. Luis Elemar Pfeifer 

Oficial de Justiça Mat. 4245".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000276-17.2018.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e 

Passivo, para querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto. Canarana-MT, 10 de fevereiro de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-52.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO XAVIER ASSUNÇÃO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS RIBEIRO CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001028-52.2019.8.11.0029. REQUERENTE: RENATO XAVIER ASSUNÇÃO 

REQUERIDO: VINICIUS RIBEIRO CRUZ Vistos, etc. Dispensado o relatório 

em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação 

de conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada e não apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Assim, 

tendo em vista a ausência da parte Requerente, quando da realização da 

Audiência, mesmo intimada para a realização desta, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Considerando, ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Por tais premissas, em que pese ser 

possível pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais (Art. 31, Lei 

n. 9.099/95), é uma simples pretensão dentro da própria contestação, em 

que não se configura uma nova ação. Assim, in casu, mesmo sendo 

apresentado pedido contraposto pela parte demandada, configurada a 

ausência da parte autora em audiência, restou prejudicada a análise do 

mérito, o que impede a análise também do contraposto apresentado. 

Nesse sentido colaciono jurisprudência: Ementa - PROCESSO CIVIL. RITO 

SUMÁRÍSSIMO – PEDIDO CONTRAPOSTO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extinto o processo sem resolução 

do mérito, a análise do pedido contraposto resta prejudicada, tendo em 

visa ser aludido pedido dependente do pedido do autor na medida em que 

não resulta de demanda autônoma, sendo inaplicável ao pedido 

contraposto o disposto no artigo 317 do Código de Processo Civil, 

referente a reconvenção. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(Processo ACJ 20140710419769, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE em 31.08.2015, Relator: 

Asiel Henrique De Sousa). A Secretaria proceda à anotação. Cumpra-se 

Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P.R.I.C. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000045-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os títulos originais, embora 

conste na r. sentença o ato não foi realizado, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 3/2020-DF

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do disposto no art. 52, XXIII da Lei Estadual nº 

4.964/85.

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, de 2/12/2016, 

acerca da documentação necessária para o procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências.

 CONSIDERANDO que o servidor Hugo César Canevari Júnior, matrícula nº 

21469, Analista Judiciário, Gestor Judiciári o da 2ª Vara Cível e Criminal 

desta Comarca estará em usufruto de férias no período de 26 de fevereiro 

de 2020 a 6 de março de 2020.

RESOLVE:

DESIGNAR Elieth Conceição Melo Barbosa, matrícula 5169, Analista 

Judiciário, para exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciário da 2ª 

Vara Cível e Criminal desta Comarca, no período de 26 de fevereiro de 

2020 a 6 de março de 2020. A presente portaria entra em vigor na data de 

sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 7 de fevereiro de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

Sentença

SENTENÇA

1301 - RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR

Chapada dos Guimarães

0750373-75.2019.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de reclamação disciplinar proposta por Aleixo Basso Júnior em 

face do Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos 

Guimarães.

Aduz, em síntese, que o reclamado “fabricou” uma escritura de compra e 

venda, na companhia de “Alcebíades e sua mulher Lazara” em uma área 

de terras de 242,00 HÁ, utilizando documentos de outra matrícula nº 

15081, com endereço diverso da verdadeira área rural.

Segue narrando que a verdadeira matrícula se encontra no Município de 

Paranatinga/MT, com localização no “Rio Batovi” o que pode ser 

comprovado através do “Google”.

Recebida a reclamação, a e. CGJ determinou que este juízo apurasse, na 

forma do art. 14 da CNGCe. Com a remessa dos documentos, este 

subscritor intimou o reclamado para, em 3 (três) dias apresentar 

justificativa escrita e documentos, por analogia ao Provimento nº 

5/2008/CM.

Intimado para se manifestar, o arguido apresentou justificativa, bem como 

a documentação que deu origem ao ato registral impugnado.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Da responsabilidade Administrativa do Tabelião.

O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face do Serviço Registral.

Contudo, analisando detidamente os autos, vislumbro que não há 

elementos para instauração de SIND/PAD em face do Tabelião de Registro 

de Imóveis desta Comarca.

Explico.

A instauração do presente procedimento tem o escopo de averiguar, 

produzir provas e julgar se o Sr. Cristóvão Pedriel da Paixão cometeu 

infração disciplinar durante o exercício das funções de Tabelião do 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Conforme razões escritas apresentadas, o Tabelião deixa claro, 

primeiramente, a impossibilidade de “fabricar” uma escritura pública de 

compra e venda, porque possui competência exclusiva para registro 

imobiliário e de títulos e documentos, não sendo possível lavrar escritura 

naquele tabelionato.

Ressalta em sua defesa que a escritura de compra e venda fora lavrada 

no Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande, Comarca de 

Várzea Grande/MT, pela Interventora Claudia Auxiliadora de Moraes 

Costa, datado de 07/10/2011, Livro 30-A, fl. 2.

Ademais conforme documentação apresentada juntamente com a 

resposta escrita, o Tabelião arguido, comprovou que seguiu os 

parâmetros descritos na Lei de Registros Públicos, Lei nº 6.015/73 em seu 

art. 176, vejamos:

 “Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos 

imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e 

não atribuídos ao Livro nº 3 § 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá 

às seguintes normas: I - cada imóvel terá matrícula própria, que será 

aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei; II - 

são requisitos da matrícula: 1) o número de ordem, que seguirá ao infinito; 

2) a data; 3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação: a - se 

rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da 

denominação e de suas características, confrontações, localização e 

área; b - se urbano, de suas características e confrontações, localização, 

área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. 4) o 

nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como: a) tratando-se 

de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro 

Geral da cédula de identidade, ou à falta deste, sua filiação; b) tratando-se 

de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 5) o número do registro 

anterior; 6) tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a 

indicação da existência de matrículas, nos termos do § 10 deste artigo; III - 

são requisitos do registro no Livro nº 2: 1) a data; 2) o nome, domicílio e 

nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, 

bem como: a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, 

sua filiação; b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número 

de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

3) o título da transmissão ou do ônus; 4) a forma do título, sua procedência 

e caracterização; 5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo 

desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver.”

No mesmo sentido enuncia a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial, em seu art. 1.091, in 

verbis:

“Art. 1.091. O Livro de Registro Geral será destinado à matrícula dos 

imóveis e ao registro ou averbação dos atos atribuídos ao Registro de 

Imóveis e não atribuídos ao Livro Registro Auxiliar, previstos no art. 167 da 

Lei nº 6.015/1973. Parágrafo único. A escrituração do Livro Registro Geral 

obedecerá às seguintes normas: I – cada imóvel terá matrícula própria, 

que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência da 

Lei dos Registros Públicos; II – são requisitos da matrícula: a) número de 

ordem, que seguirá ao infinito; b) data; c) identificação do imóvel, que será 

feita com indicação: se rural, da denominação e suas características, 

confrontações, localização, área, do código do imóvel constante do 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR e número do imóvel na 

Receita Federal – NIRF; se urbano, de suas características e 

confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua 

designação cadastral, se houver; d) o nome, domicílio e nacionalidade do 

proprietário, bem como: tratando-se de pessoa física, o estado civil, 

profissão e o número do CPF, documento de identificação ou, à falta 

deste, sua filiação; se casado, deverá constar a data, o regime de 

casamento, nome do cônjuge e sua nacionalidade, e nas situações em que 

o regime patrimonial for diverso do comum, as informações sobre a 

Escritura de Pacto Antenunpcial e do respectivo registro imobiliário e, se 

em união estável, deverá constar a qualificação completa do companheiro, 

devidamente comprovada por escritura pública ou termo de 

reconhecimento judicial; e) tratando-se de pessoa jurídica ou empresário 

individual, o número do seu registro constitutivo no registro competente, a 

sede social e o número do CNPJ; f) o número do registro anterior. III – são 

requisitos do registro: a) a data do protocolo e do registro; b) o nome, 

domicílio, residência e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do 

adquirente, ou credor, bem como: tratando-se de pessoa física, o estado 

civil, profissão e o número do CPF, documento de identificação ou, à falta 

deste, sua filiação; se casado, deverá constar a data, o regime de 

casamento, nome do cônjuge e sua nacionalidade, e nas situações em que 

o regime patrimonial for diverso do comum, as informações sobre a 

Escritura de Pacto Antenunpcial e do respectivo registro imobiliário e se 

houver representantes, sua qualificação e as especificações do 

documento que comprova a representação. Se em união estável, deverá 

constar a qualificação completa do companheiro; c) tratando-se de 

pessoa jurídica ou empresário individual, o número do seu registro 

constitutivo no registro competente, a sede social e o número do CNPJ, a 

qualificação dos seus representantes, bem como, as especificações do 

documento que comprova a representação; d) deverão ser qualificados 

nos mesmos moldes os comparecentes (anuentes e/ou intervenientes) 

nos respectivos títulos; e) o título da transmissão ou do ônus; f) a forma 

do título, sua procedência e caracterização; g) o valor do contrato, da 

coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, 

inclusive os juros, se houver.

 Os documentos que carreiam a resposta escrita de 4 de novembro de 

2019 são suficientes para demonstrar que o Tabelião seguiu os critérios 

estabelecidos na legislação específica, bem como na normativa interna 

para o registro imobiliário.

Ao que consta dos autos, a comunicante informa que não vendeu a área 

de terras para a pessoa de Alcebíades, sendo a escritura pública de 

compra e venda, fraudulenta. Contudo, ao Tabelião do 1º Ofício de 

Chapada dos Guimarães fora apresentado um documento dotado de fé 

pública – Escritura Pública de Compra e Venda – Lavrado no Serviço 

Notarial e Registral – Distrito de Capão Grande, da Comarca de Várzea 

Grande no Livro nº 30-A, fls. 2. Aos documentos públicos se é vedado 

negar fé publica, conforme art. 19, II da CRFB/88:

“Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: (...)II - recusar fé aos documentos públicos; (...)”

Assim, caso o documento público seja fraudulento, tal fato deve ser 

provado em ação judicial com o fito de anular a escritura de compra que 

fora averbada na matrícula nº 15081, desta comarca, não se podendo, 

sob pena de inconstitucionalidade, negar fé pública a documento 

expedido, conforme dispositivo constitucional supra mencionado.

Portanto, não havendo indício de fraude, ou falsificação grosseira, 

observo que o Tabelião não cometeu qualquer ato passível de punição.

 Do bloqueio administrativo das Matrículas.

Entretanto, fato é que um possível ato ilegal foi trazido a conhecimento do 

juízo, assim, havendo indícios de ilegalidade no registro do imóvel, com 

fundamento no Poder Geral de Cautela e vislumbrando resguardar 

terceiros de boa-fé, aplicado por analogia (art. 297, “caput” do CPC), bem 

como com fulcro no art. 214, §3.º da LRP, pode o magistrado determinar o 

bloqueio administrativo do registro do imóvel.

Neste sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E 

DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE 

DESBLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL REIVINDICADO – INDEFERIDO 

– DEFERIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO, COM MANUTENÇÃO DO 

BLOQUEIO PARA ALIENAÇÃO DO BEM – PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO 

INTEGRAL E SUBSTITUIÇÃO POR AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO 

À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – BLOQUEIO 

DETERMINADO EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA COMO PROVIDÊNCIA 

ACAUTELAÓRIA PARA PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DOS 

INTERESSADOS E DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – PROCEDIMENTO 

INSTAURADO POR INICIATIVA DOS PRÓPRIOS AUTORES/AGRAVANTES 

COM BASE EM ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SOBREPOSIÇÃO DE 

MATRÍCULAS PERPETRADAS PELOS AGRAVADOS – PROCEDIMENTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 339 de 673



ADMINISTRATIVO JÁ ENCERRADO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA 

PELOS AGRAVANTES – OBTENÇÃO DE LIMINARES DE IMISSÃO NA 

POSSE DO IMÓVEL – INEFETIVIDADE EM RAZÃO DA PERSISTÊNCIA DO 

BLOQUEIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO POR 

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL 

PARA RESGUARDAR INTERESSE DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – 

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – REFORMA DA 

DECISÃO – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 2. Ordem oriunda da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do 

procedimento administrativo ajuizado pelos agravantes previamente à 

ação reivindicatória, determinando o bloqueio precário e provisório das 

matrículas apontadas como decorrentes de atos fraudulentos 

(sobreposição), bem como da própria matrícula que se reputa hígida, 

“como providência acautelatória, em proteção inclusive de terceiros de 

boa-fé”. 3. Procedimento administrativo já finalizado, e inclusive arquivado, 

com a constatação de que todas as providências administrativas adotadas 

já haviam sido cumpridas, restando para ser decidida via judicial a questão 

do cancelamento das matrículas dúplices. 4. Ação reivindicatória ajuizada 

pelos agravantes, inclusive com obtenção de ordem liminar de imissão na 

posse das áreas que compõem o imóvel , em sede recursal, em razão da 

constatação da situação de abandono e degradação das Fazendas, dos 

fortes indícios de sobreposição e multiplicidade de registros dos títulos 

dominiais dos agravados sobre o imóvel , e da presença de elementos da 

prova documental demonstrativos da quase absoluta inconsistência das 

teses defensivas. 5. Manutenção do bloqueio da matrícula de titularidade 

dos agravantes que realmente não se sustenta e impede a efetividade dos 

acórdãos proferidos nos recursos que conferiram a ordem de imissão em 

favor dos autores. 6. Demonstração da presença dos requisitos da tutela 

de urgência para o cancelamento do bloqueio , sendo suficiente para 

proteger terceiros de boa-fé e resguardar os direitos das partes litigantes 

a averbação da existência da ação reivindicatória na matrícula do imóvel , 

nos termos do art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei nº 

6.015/73, medida acautelatória mais branda que não fere o direito de 

propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da 

ação. (N.U 1004381-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)”

O bloqueio, sendo ato administrativo, pode ser de iniciativa, inclusive do 

próprio Tabelião, através de representação dirigida ao juiz, expondo os 

motivos que justificam a necessidade do bloqueio dos atos registrados.

 Porém, a solução e a eliminação das irregularidades competem ao juiz 

competente, mas, desde que provocado pela parte interessada, uma vez 

que a jurisdição é inerte.

 O fundamento legal do bloqueio é a segurança que o ato registrário de um 

imóvel deve inspirar e impor junto à coletividade, uma vez que, segundo o 

art. 252 da Lei n.º 6.015/73:

“Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos 

legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, 

anulado, extinto ou rescindido.”

Ademais, o art. 214 do mesmo diploma legal é explícito ao afirmar que as 

nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no 

independentemente de ação direta, como acima mencionado.

Porém, no caso dos autos, por se tratar de procedimento administrativo e 

desprovido de dilação probatória, entendo que o bloqueio imediato da 

matrícula impossibilitando sua alienação, doação ou qualquer ato de 

disposição do imóvel, neste momento, é medida de rigor, até que o 

postulante ajuíze a demanda pertinente nas varas cíveis desta comarca.

Ressalto por fim, que o bloqueio do registro não invalida o título de 

propriedade do imóvel, bem como não invalida os registros apresentados, 

porém, garante segurança em futuras negociações que abarquem o 

imóvel objeto da referida matrícula.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, determino o 

arquivamento do presente procedimento na forma do art. na forma do art. 

18, §2º, “a” do Provimento nº 5/2008-CM.

Contudo, determino, de ofício, conforme acima fundamentado, com fulcro 

no art. 214, §3º da Lei nº 6.015/1973, ao Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que proceda ao bloqueio de 

alienação, doação ou qualquer ato de disposição ou oneração real do 

imóvel na matrícula n.º 15081.

Oficie-se à e. Corregedoria-Geral da Justiça (Exp. CIA nº 

0057247-92.2019).

Cientifique-se o Tabelião Arguido.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo em definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 10 de fevereiro de 2020.

(assinatura eletrônica)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

SENTENÇA

1199 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Chapada dos Guimarães

0750510-57.2019.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de suscitação de dúvida apresentada por Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão da Zona a Mata LTDA – SICOOB COOPEMATA em face 

de nota de devolução do Sr. Tabelião do 1º Ofício de Chapada dos 

Guimarães.

Aduz em síntese que postulou a anotação premonitória na forma do art. 

828 do CPC, referente à execução distribuída sob o nº 

5002884-42.2019.8.13.0153, da Comarca de Cataguases-MG, contudo, 

houve a lavratura de nota de devolução em razão da averbação nº 4, na 

matrícula do imóvel registrado sob o nº 20070, que comunica que a 

referida área de terras encontra-se localizada no município de Rosário 

Oeste/MT.

Assim, o Tabelião entendendo que desafia sua atribuição territorial, 

negou-se a proceder o registro, o que fora objeto de Mandado de 

Segurança em trâmite na 2ª Vara desta Comarca (PJe 

1010980-45.2019.8.11.0000) que teve liminar negada, e reformada em 

segundo grau por decisão do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Mesmo protocolizando o pedido de assento à margem da matrícula 20070, 

a serventia denegou a averbação pelos motivos de competência territorial.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

O procedimento de suscitação de dúvida possui esteio no art. 198 da Lei 

nº 6.015/73, que assim disciplina:

“Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por 

escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou 

não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a 

declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la, 

obedecendo-se ao seguinte: I - no Protocolo, anotará o oficial, à margem 

da prenotação, a ocorrência da dúvida; Il - após certificar, no título, a 

prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas 

folhas; III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao 

apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para 

impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias; IV - 

certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao 

juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do 

título.”

Da mesma forma, o Provimento nº 40/2016-CGJ – Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial 

enuncia:

“Art. 104. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir matéria não 

contenciosa referente a Registros Públicos e à Suscitação de Dúvida, 

conforme art. 52, XXXIV, do COJE e Provimento n.º 12/2013-CM. § 1º 

Quando a suscitação da dúvida registral estiver fundada em qualificação 

negativa operada em relação à escritura pública apresentada ao registro, 

o Oficial Registrador, na mesma oportunidade em que der ciência da 

dúvida ao apresentante, entregando-lhe cópia da suscitação, na forma 

estabelecida pelo inciso III do art. 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973, dará ciência dos termos da dúvida ao Tabelião de Notas que 

lavrou o ato notarial, fornecendo-lhe cópia das razões da suscitação 

apresentada. § 2º Admissível a habilitação do Tabelião de Notas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, perante o juízo competente, como assistente simples 

do apresentante do título, prazo em que oferecerá as razões que 

sustentam a validade e o acerto do ato notarial por ele lavrado, 

previamente à prolação da sentença. § 3º Antes de remeter as razões da 

dúvida acompanhadas do título ao juízo competente, deverá o oficial 

expedir certidão conforme art. 198, IV, da Lei nº 6.015/73.”

Observo que os elementos apresentados para impugnação da nota de 

devolução são os seguintes: a) a possibilidade de lavratura do ato na 

forma do art. 169, I e II da Lei nº 6.015/73 em razão da não transferência 
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da matrícula do imóvel para o Cartório de Registro de Imóveis de Rosário 

Oeste/MT.

Não obstante, observo que a matéria aqui debatida já fora judicializada e 

decidida no Mandado de Segurança nº 1010980-45.2019.8.11.0000.

É certo que o descumprimento de decisão judicial enseja o cometimento do 

delito do art. 330 do Código Penal Brasileiro, vejamos:

“Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - 

detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.”

Desta forma, havendo decisão de órgão superior, caso não seja revogada 

em sede recursal, deve ser cumprida.

Outrossim, entendo que, não havendo a transferência da matrícula à 

comarca de Rosário Oeste/MT, os atos registrais devem ser praticados em 

atenção ao Princípio da Continuidade Registral, porque, quando da 

transferência, deverão todas as averbações seguirem o registro do 

imóvel, logo, entendo que não é caso de negativa de registro.

ANTE O EXPOSTO, por estar a nota de devolução em desacordo com 

decisão judicial de órgão superior, julgo procedente a suscitação de 

dúvida, na forma do art. 52, XXXIV do COJE c/c art. 198 da LRP.

Intime-se o suscitante na pessoa de seu patrono. Cientifique-se o Sr. 

Tabelião para que proceda à respectiva averbação.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 6 de fevereiro de 2020.

(assinatura eletrônica)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67212 Nr: 2676-75.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariele Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119868 Nr: 2653-56.2019.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJRPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 30 de março de 2020, às 14hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002771-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

LUCILENE SCALCO OAB - 959.287.589-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE ALMEIDA PROENCA (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002771-15.2019.8.11.0024. AUTOR(A): G. S. P. REPRESENTANTE: 

LUCILENE SCALCO REU: LUIZ DE ALMEIDA PROENCA Vistos, etc. I. Com 

relação ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua 

concessão, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, os seguintes 

requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, analisando o feito, verifica-se que a 

parte autora alega mudança financeira do requerido, afirmando para tanto 

ser decorrente do exercício de atividade empresarial por parte dele. Junta 

na oportunidade fotografias do requerido com sua família (fls. 102/106). 

Todavia, dos parcos elementos apresentados nesta quadra de cognição, 

à margem da questão referente às necessidades do alimentando, não é 

possível concluir que tenha havido mudança na situação financeira do 

alimentante, a autorizar o deferimento da medida pleiteada em sede liminar. 

Não havendo, assim, probabilidade do direito alegado na exordial. No 

tocante ao pedido de expedição de ofício à Receita Federal objetivando 

verificar os rendimentos do requerente, observo que são inoportunos 

neste momento, razão pela qual postergo sua análise para a fase de 

instrução processual. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. II. Defiro 

a gratuidade de justiça à parte autora com base no art. 98 do Código de 

Processo Civil. III. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, Código 

de Processo Civil). IV. Cite-se e intime-se a parte requerida pessoalmente 

(art. 695, §3°, Código de Processo Civil), com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato 

ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, Código de Processo Civil), 

conjuntamente com a ação conexa, nos termos do que restou decidido 

naquela demanda. O mandado de citação deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1°, Código de Processo Civil). Advirta-se às 

partes que a ausência injustificada à audiência de conciliação será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8°, Código de Processo Civil). V. Havendo acordo, 

colha-se o parecer o Ministério Público e, posteriormente, retorne o feito 

em conclusão. VI. Contestada a ação (arts. 350 e 351 Código de Processo 

Civil), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 5 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GOMES CARDOSO DE ARAUJO - ME (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO 1 – A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo 

(art. 700 do CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de 

plano a expedição do mandado para cumprimento da obrigação e 

pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) 

na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a 

parte requerida o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – 
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Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos 

Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – Conste ainda do mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, poderá a parte requerida oferecer 

embargos e caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 

701, §2º, do CPC). 5 – Na hipótese de a parte requerida alegar em seus 

embargos fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Chapada dos Guimarães-MT, 07 de 

fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000839-89.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUBELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA HOFLING OAB - SP73906 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Certifico que em análise dos autos, verifiquei que tanto a matrícula 

apresentada, quanto a avaliação do bem penhorado, encontram-se 

desatualizadas. Considerando que a matrícula apresentada é datada de 

30/10/2017, e a avaliação de 06/10/2014, no intuito de evitar eventuais 

nulidades, retrabalho, e ainda, em homenagem aos princípios da 

celeridade, eficiência e economia processual, impulsiono os presentes 

autos para a parte autora apresente matrícula atualizada do bem 

penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias. Impulsiono ainda, os autos para 

que seja realizada nova avaliação do bem, devendo a parte autora 

providenciar o recolhimento de diligência, para que o senhor Oficial de 

Justiça possa realizar os trabalhos de avaliação. Para o recolhimento de 

d i l i g ê n c i a ,  a  p a r t e  d e v e r á  a c e s s a r  o  e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, emitir a guia 

correspondente a localidade do imóvel, e juntá-las aos autos, devidamente 

recolhidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000423-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ESCOBAR MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO PROCESSO n. 1000423-24.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Prorrogação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ELAINE ESCOBAR MEDEIROS Endereço: RUA PARAÚNA, 

93, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-809 POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Endereço: RUA 

TIRADENTES, 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, promove-se o 

IMPULSIONAMENTO dos autos para INTIMAÇÃO da Parte Autora para 

manifestar-se nos autos pleiteando o que entender de direito. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-25.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL BARBOZA NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – Além disso, com fundamento na teoria dinâmica 

da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a inversão 

do ônus da prova. 9 – Havendo elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 10 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 07 de fevereiro de 2019. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44356 Nr: 735-61.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Correia da Silva, Manoel Correia da Silva, 

Marlene Alves de Souza, Rosiney Bomdespacho dos Santos, Agripino 

Teodoro da Silva, Neusa dos Santos, Joelcio de Abreu, José Amintas dos 

santos, Albina Bomdespacho dos Santos, José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., Movimento dos 

Atingidos por Barragens - MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Amorim de 

Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lanna Bittencourt 

- OAB:RJ/153.112, Luis Kazuhico Fuchikami - OAB:7484-B/MT, Maria 

Antonieta Silveira Castor - OAB:6366/MT, Paulo Cesar Zamar 

Taques - OAB:4659, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Requerente, pela imprensa para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40808 Nr: 3353-13.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadia Oeste S/A Industria e Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MARCELO GOUVEIA 

- OAB:222.429/SP, ERICK DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - 

OAB:371.814/SP

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, nos autos tendo em vista petição do 

executado, juntada à f. 197/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79564 Nr: 993-32.2016.811.0024

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multibar Comercio de Produtos p/ Hoteis e Restaurantes 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B P DA SILVA RESTAURANTE ME, Bruno Paz 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79999 Nr: 1176-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO, Tatiany de Almeida 

Ribeiro, Engemétrica Construção e Comércio Ltda ME, Cleudson Luiz 

Fernandes, Gildásio Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar quanto a não lcalização do Requrido: 

Gildásio Rafael dos Santos, no endereço informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88352 Nr: 511-50.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE ANTONOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovercil de Oliveira, Lucileide Gonçalves da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juan Daniel Peron - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90550 Nr: 1387-05.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos quanto a petição da parte 

requerida apresentando Execução Invertida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92386 Nr: 2139-74.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Serafim Bertoloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Bertoloto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93333 Nr: 2602-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 343 de 673



ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98116 Nr: 4948-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R SAMPAIO AS SILVA - ME, Edsanto 

Francisco da Silva, ANA XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102195 Nr: 590-92.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Santana de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83766 Nr: 2782-66.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90908 Nr: 1535-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos requerendo o que 

for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95294 Nr: 3557-47.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlan de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., 

Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:56.220-RS, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação as 

Contestações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101638 Nr: 302-47.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves de Souza - 

OAB:12791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos quanto a 

correspondência devolvida pelo correio, quanto a citação e intimação da 

parte requerida, com a informação: "mudou-se" , ou manifestar interesse 

no prosseguimento da ação requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102869 Nr: 930-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Estevão de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos requerendo o que 

for de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000802-62.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

YARA MOTA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ARRUDA RONDON (REQUERIDO)

YANE FERREIRA BRITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital:30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000802-62.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: YARA MOTA CARVALHO 

Endereço: RUA GENEROSO AZEVEDO, 126, BOM CLIMA, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: YANE 

FERREIRA BRITO Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 445, 

CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO JANGADA, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 Nome: MARCELO DE ARRUDA RONDON Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO de MARCELO DE ARRUDA RONDON, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 
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audiência designada, na qual será buscada a composição entre as partes, 

com a presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo:CONCILIAÇÃO, Data: 06 de Maio de 2020, às 

14:00 Horas, Sala: CEJUSC, no Fórum de Chapada dos Guimarães/MT. 

RESUMO DA INICIAL: Ação de Guarda da menor I.B.R. em prol da 

requerente Yara Mota Rondon, que possui a guarda de fato, 

requerendo-se a formalização da guarda através da via judicial. 

DECISÃO:"1 – Tendo em vista o fato de um dos requeridos encontrar-se 

em local incerto e não sabido, EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) 

dias, para citação seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do 

CPC, consignando-se as advertências da decisão inicial.(...) Chapada dos 

Guimarães/MT, 18 de novembro de 2019.Ramon Fagundes Botelho - Juiz 

de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 3. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 4. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 5. A ausência das partes na audiência 

de conciliação acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC) 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Ivanete Loverde Mazocco, digitei. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001164-64.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GOMES DE CARVALHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001164-64.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MARIA DE LOURDES 

CARVALHO REU: BENEDITO GOMES DE CARVALHO Trata-se de pedido 

de Registro Tardio de Óbito formulado por MARIA DE LOURDES 

CARVALHO, no qual se pleiteia a lavratura da certidão de óbito de 

BENEDITO GOMES DE CARVALHO, tendo sido o pedido instruído com 

cópia da declaração de óbito, devidamente assinada pelo médico 

responsável. Instado a se manifestar, o digno representante do Ministério 

Público manifestou-se favorável ao pedido (id. 27248504). É o relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. A análise do pedido formulado não exige 

dilação probatória por meio de justificação, haja vista que o pedido foi 

regularmente instruído com os dados exigidos pela Lei de Registros 

Públicos, devendo constar no referido ato as informações exigidas pelo 

art. 80 da Lei n. 6.015/73 que foram informadas nos autos: “Art. 80. O 

assento de óbito deverá conter: 1º) a hora, se possível, dia, mês e ano do 

falecimento; 2º) o lugar do falecimento, com indicação precisa; 3º) o 

prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio 

e residência do morto; 4º) se era casado, o nome do cônjuge 

sobrevivente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge 

pré-defunto; e o cartório de casamento em ambos os casos; 5º) os 

nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais; 6º) se 

faleceu com testamento conhecido; 7º) se deixou filhos, nome e idade de 

cada um; 8°) se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o 

nome dos atestantes; 9°) lugar do sepultamento; 10º) se deixou bens e 

herdeiros menores ou interditos; 11°) se era eleitor.” No caso em testilha, 

restou demonstrado de forma clara que ocorreu o óbito na forma narrada. 

Dispõe o art. 109, da Lei 6015/73 (Lei de Registro Público) sobre a 

possibilidade da lavratura, restauração ou retificação de assentamento no 

registro civil, onde, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 

e não havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o pedido. Assim, como 

constou do documento de id. 22586026, resta indene de dúvidas o direito 

da lavratura na forma postulada na inicial. III – Dispositivo Diante do 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão posta na inicial e, por conseguinte, 

DETERMINA-SE a confecção do registro de óbito conforme requerido. 

Encaminhe-se o mandado de averbação para o respectivo cartório. Após 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas 

e anotações de praxe. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 07 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000972-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMMED GESTAO MEDICA DO TRABALHO LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DORNELAS OAB - SP155388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANNY FERREIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Em manifestação 

apresentada pelas partes foi noticiada a composição extrajudicial acerca 

do objeto desta demanda, requerendo a homologação, bem como a 

extinção do processo. O processo veio concluso. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de 

sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 
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em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. O. (AUTOR(A))

G. S. O. (AUTOR(A))

J. H. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA OAB - 829.887.651-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Trata-se de ação 

ordinária ajuizada por JOÃO HENRIQUE SOUZA OCTAVIANO E OUTROS 

em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, todos qualificados no processo. 

Em decisão inicial, foi determinada a intimação da parte para emendar a 

inicial demonstrando o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária e outras questões, sob pena de extinção do processo. Mesmo 

devidamente intimado, a parte exequente não regularizou sua situação 

processual conforme certidão de id. 28990713. O processo veio concluso. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os 

autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte 

autora não efetuou o pagamento das custas e despesas processuais, 

mesmo sendo devidamente intimada para tal desiderato. Diante da 

ausência de atendimento à determinação deste Juízo, reputa-se que deve 

o processo em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a falta de interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código 

de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo, Chapada dos 

Guimarães/MT, 10 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o 

autor carecer de interesse processual

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-93.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPI AUGUSTO COELHO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ANTONIO JUNQUEIRA NETO (REU)

 

PROCESSO n. 1000151-93.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:FILIPI AUGUSTO 

COELHO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GERALDO ANTONIO 

JUNQUEIRA NETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002523-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE JANUARIO FALDAO (REQUERENTE)

FABIO HENRIQUE JANUARIO FALDAO TUPA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA KARINA BONJARDIM DAMIANI OAB - SP186352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DO AMARAL CRIVELLARO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 26693882, requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 

10 de fevereiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-48.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR FREIRIA OAB - 602.270.879-68 (REPRESENTANTE)

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000154-48.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ADEMIR FREIRIA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO REIS CARMONA POLO 

PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010350-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT7580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 27248420, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de fevereiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-18.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALDOIR PEREIRA PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-18.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ALDOIR PEREIRA 

PAIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO REIS CARMONA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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LARISSE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista a petição da parte promovida 

informando o cumprimento do acordo. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB - MT10402-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de fevereiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-85.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000158-85.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ROSALIA 

SOARES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALEXANDRE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000047-38.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARINA 

ALEXANDRE DE AMORIM REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Expeça-se 

o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000575-72.2019.8.11.0024 REQUERENTE: WERICA 

SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000458-86.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000458-86.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: ANA PAULA BARBOSA Vistos etc. Expeça-se o alvará de 

levantamento de valores em favor do exequente e, após, volvam-me 

conclusos para analise dos demais pedidos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000075-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANNY MAYARA NEVES FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000075-74.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: SUZANNY MAYARA NEVES FERNANDES Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para análise dos demais pedidos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000441-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000441-45.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: REGINALDO 

DIAS PEREIRA EXECUTADO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-24.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PEREIRA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001296-24.2019.8.11.0024 REQUERENTE: CARLITO 

PEREIRA DE ALVARENGA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000234-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000234-80.2018.8.11.0024 EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO EXEQUENTE: NEUZA MARIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS 

Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do 

exequente e, após, volvam-me conclusos para analise dos demais 

pedidos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-57.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000576-57.2019.8.11.0024 REQUERENTE: WERICA 

SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do 

exequente e, após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-42.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO BRASILINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001353-42.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ALVARO 

BRASILINO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010009-34.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: NELSON 

WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS EXEQUENTE: FRANCISCO DE 

ARAUJO PIMENTEL Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de 

valores em favor do exequente e, após, volvam-me conclusos para 

análise dos demais pedidos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da proposta ofertada pela parte requerida ID 27911143, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALBERNAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 29017681 informando o pagamento da condenação, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-05.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 
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autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de fevereiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE SIQUEIRA COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de fevereiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 7/2020-DF

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colíder, no uso de suas atribuições legais, 

e com fundamento na Lei Federal nº 11.788/08, na Resolução nº 

8/PRES/TP-2011, na Resolução nº 20/PRES/TP/2014, na Resolução nº 

203/2015-CNJ, c/c o Edital nº 1/2020-DF, nos termos da decisão prolatada 

nos autos do presente Processo Seletivo para Credenciamento de 

Estagiários de Nível Médio e Superior em Direito para a Comarca de 

Colider-MT, torna pública a retificação do Edital nº 4/2020-CA, 

disponibilizado no DJE 10671, de 05/02/2020 e publicado em 06/02/2020, 

para fazer constar o que segue:

 Inscrições de Nível Médio:

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF TIPO DE VAGA

47 Denise Ferreira Rocha 070.273.681-37 AMPLA CONCORRÊNCIA

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Colíder/MT, 10 de fevereiro de 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001108-76.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR HENRIQUE PALEARE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUIZO DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

PRIMEIRA VARAESP. DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (DEPRECANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001108-76.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: ELOIR 

HENRIQUE PALEARE Vistos. INDEFIRO o pedido formulado na petição 

retro. É que a carta precatória direcionada a este Juízo (id. 24274440) 

teve por objeto a citação dos executados para pagar a dívida e, somente 

no caso de não pagamento no prazo, a penhora e avaliação dos bens dos 

executados. Como se não bastasse, o oficial de justiça que cumpriu a 

diligência não logrou êxito em encontrar o endereço declinado na missiva 

(por este não existir), consoante certidão de ID. 24446791. Assim, 

DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo de origem, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

digital. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002174-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002174-28.2018.8.11.0009. AUTOR(A): LUIZ 

FERREIRA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não 

são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois, apesar de existir documento médico particular atestando sua 

enfermidade, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara 

a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

declaração do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000209-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROBERT DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ROBERT DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimação da parte Requerida, via de su R. Advogada, para 

que nos termos e prazo constantes no despacho de id. 22944763, 

manifeste-se acerca do estudo de id. 253876115. Colider/MT, 10/02/2020 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25907 Nr: 2304-60.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, DANIELE FUKUI REBOUÇAS - OAB:OAB/MT 

13.589

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que cumprindo o art. 30 da 
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Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA disponibilizada em 

26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 Páginas 496-499, 

e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como, os artigos 482 

inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar o presente feito para DESARQUIVÁ-LO, e intimar o solicitante 

a respeito para que proceda com o necessário no prazo de 05 (cinco) 

dias. Advertido, de que não havendo requerimentos, os autos deverão 

retornar ao arquivo independentemente de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86255 Nr: 3665-63.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE KENJI SUGUITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que cumprindo o art. 26 da 

Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA disponibilizada em 

26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 Páginas 496-499, 

e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como, os artigos 482 

inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar o presente feito, considerando o pedido retro de suspensão 

da execução, para SUSPENDER O PROCESSO pelo prazo solicitado pela 

parte (até 16/11/2022).

 Decorrido o prazo solicitado, intimar a parte autora, por seu(ua)(s) 

procurador, para no prazo de 5 (cinco) dias (art. 922, parágrafo único, do 

CPC), dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000184-31.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. R. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000184-31.2020.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA 

MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR REQUERIDO: LUIZ ANTONIO 

AGUIAR Vistos etc. Maria Madalena Rodrigues Frias Aguiar propôs a 

presente “Tutela Cautelar Antecedente de Arrolamento de Bens”, com 

pleito liminar, em face de Luiz Antonio Aguiar, ambos devidamente 

qualificados. A cautelar visa, a priori, resguardar interesses patrimoniais 

constituídos pela autora e requerido durante o matrimônio, contraído em 

06/10/1984, sob o Regime de Comunhão Universal de Bens no Cartório de 

Paz do Município de Palmeira D’Oeste – SP. Aduz que, devido relação 

extraconjugal do requerido, a alguns meses o casal não vem se 

entendendo, ao passo que este deixou o lar e a convivência conjugal, 

ignorando a presença da autora, não lhe dando explicações ou 

informações acerca do patrimônio do casal. Afirma ainda, que o requerido 

vem dilapidando paulatinamente o patrimônio construído por ambos. Com a 

inicial vieram os documentos. Fundamento. Decido. 1. De proêmio, RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. 2. PROCESSE-SE em segredo de justiça, 

conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. 

DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. 4. No tocante ao pedido liminar, os estudiosos Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero conceituam o arrolamento de bens 

como: “Trata-se de tutela cautelar que visa a descrever, apreender e 

depositar temporariamente determinada universalidade de bens exposta a 

um risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. (Código de Processo 

Civil comentado artigo por artigo, 4.° edição, Editora Revista dos Tribunais, 

ano 2012, p. 816.) O arrolamento é cabível quando houver fundado receio 

de extravio ou dissipação de bens, visando sua conservação, a definir 

futuro interesse disputado. Regramento dos arts. 855 e 856 do revogado 

CPC, com disciplina generalizada hodierno via dos arts. 294/311 do CPC 

em vigor. Nesse passo, verifica-se que a pretensão se amolda ao 

conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela 

provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. A jurisprudência desta corte igualmente posicionou-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – 

LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS NECESSÁRIOS - 

RECEIO DE EXTRAVIO OU DISSIPAÇÃO DOS BENS – DANO IRREPARÁVEL 

OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da medida cautelar se faz 

necessário que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela 

perseguido (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou dificuldade de 

reparação desse direito (periculum in mora) para o caso em que se tenha 

de aguardar o trâmite normal do processo principal”. (AI 85395/2015, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015). Quanto aos requisitos, vejo 

que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em 

prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se 

objetiva assegurar. Já o perigo de dano ou o riso ao resultado útil do 

processo estão configurados ante a possibilidade de dilapidação do 

patrimônio apontado para arrolamento. A autora junta cópia da sua 

certidão de casamento e descreve os bens na petição inicial. Ressalte-se 

que em casos do naipe da vertente não é necessária a demonstração da 

existência do direito substancial, bastando a probabilidade de existência 

do mesmo para que a tutela cautelar possa ser deferida, de vez que se 

está na seara da cognição sumária. Demais disso há a iminente separação 

e o temor da dilapidação dos bens. Resta clara a probabilidade do direito, 

bem como o perigo da demora. Todavia, o pleito não deve ser acolhido 

quanto ao arrolamento dos bens denominados “Trator grande” e “Trator 

pequeno”, visto que ausente de especificações. Ante o exposto, DEFIRO 

parcialmente o pedido de tutela cautelar para determinar o arrolamento dos 

seguintes bens indicados na exordial, restringindo-se a alienação 

enquanto pender a disputa nos autos: a) Bens Móveis: I- Toyota Hilux CD 

4x4 SRV de placas OAQ5692 de cor branca, chassi n. 

BAJFY29GXE8554443 de Renavam n. 00996361200, cadastrado em nome 

do Requerido junto ao Detran-MT; II- Ford F4000 de placas BTQ4986, cor 

cinza, chassi n. 9BFKXXL63KDB16410, de Renavam 00375542680, 

cadastrado junto ao DETRAN de SP; III- Motocicleta Honda NXR 150 Bros 

ES, de placa OAT7475, cor branca, chassi n. 9C2KD0550ER302809, 

cadastrada junto ao Detran-MT; b) Bens Imóveis: I- Fazenda Sossego – 

formada pelas matriculas n. 3236 e 3227 com área de 503,00 alqueires 

registradas junto ao RGI de Colider/MT; II- Fazenda Leão Dourado – com 

área de 105,5076 has registrado junto ao RGI de Colider/MT sob n. 24.869; 

III- Fazenda Triangulo – com área de 242 has registrado junto ao RGI de 

Colider/MT sob n. 156; IV- Imóvel Residencial na Avenida Dom Pedro n. 16, 

Bairro da Torre, Colider/MT; V- Imóvel Residencial na Rua Tapirapés n. 

280, Setor Leste, bairro Centro, Colider/MT; c) Semoventes cadastrados 

junto ao INDEA, sendo: I- “Estancia Leão Dourado” – propriedade 

51000105627 a quantidade de 140 cabeças; e II- “Estancia Santa Luzia” – 

propriedade 51000105322 a quantidade de 490 cabeças; d) Ativos 

financeiros: I - R$ 53.622,76 (50% do valor total de R$ 107.245,52, 

recebido em data de 17/01/2020 do Abatedouro e Frigorifico Colider; II - R$ 

35.882,85 (50% do prêmio de seguro pertencente a ambos, pago pela 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em novembro de 2019 em razão de 

sinistro de fogo ocorrido em propriedade rural de ambos, no valor integral 

de R$ 71.765,70); e III – R$ 65.000,00 (50% da carta de crédito em favor 

do requerido no valor de R$ 130.000,00 junto ao Banco Sicredi de 

Colider/MT). 5. Deve ser averbado o arrolamento dos imóveis (item b) no 

Registro Imobiliário respectivo, às expensas da autora, mediante mandado, 

indisponibilizando-os para venda ou gravame de qualquer espécie. 6. O 

mesmo deverá ocorrer em relação aos semoventes (Item c), razão pela 

qual OFICIE-SE o INDEA, para dar conhecimento da presente decisão de 

indisponibilidade dos semoventes, o que impede a transferência ou 

movimentação no INDEA de qualquer forma, salvo apenas a evolução 

natural ex officio administrativo. 7. Efetive-se, também, via SISTEMA 

RENAJUD o bloqueio e/ou indisponibilidade de eventuais 

transferências/alienações dos veículos indicados no item “a”. 8. 

Proceda-se, via SISTEMA BACENJUD, com o bloqueio dos valores 

especificados no item “d”, existentes na Conta Corrente 11567-3 AG 0818 
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- Cooperativa de Crédito Norte Matogossense Oeste-Para – SICREDI, em 

Colíder/MT, de titularidade do Requerido. 9. Cite-se a parte ré para 

contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com 

a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do 

NCPC. 10. A medida, em especial, aos itens “5” e “6” deverá ser efetivada 

pela parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessação de 

sua eficácia (artigo 309, § II do NCPC). 11. Após efetivada a medida 

cautelar, a autora deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme artigo 308 do NCPC, sob pena de cessação da 

eficácia da medida, nos termos do artigo 309, I do NCPC. A autora deverá 

observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do NCPC. 

Cite-se. Intime-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 05 de fevereiro de 

2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001128-67.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JOÃO 

BATISTA GUIMARÃES. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária de 

pensão por morte rural movida por João Batista Guimarães, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega o autor, em síntese, que 

requereu administrativamente o benefício de pensão por morte em 

14/05/2018, contudo, o teve negado. Afirma ainda que era dependente de 

sua esposa falecida e que reúne todos os requisitos necessários para 

concessão do benefício pleiteado, motivo pelo qual, inconformado com a 

decisão administrativa, propôs a presente actio. Juntamente com a inicial 

vieram acostados os documentos. Recebida a inicial (ID. 21303770), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada audiência de instrução e 

julgamento bem como determinada a citação da requerida. Em seguida, o 

autor apresentou o rol de testemunhas à serem ouvidas em Juízo (ID. 

23802493). Citada (ID. 23867043), a requerida apresentou defesa na 

modalidade de contestação (ID. 23940953), oportunidade em que suscitou 

preliminar de prescrição referente às parcelas vencidas anteriores ao 

quinquênio, por conseguinte, alegou que o autor não logrou êxito em 

comprovar a qualidade de segurada da de cujus, requisitos para obtenção 

da pensão pretendida. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Sem 

demora, a Secretaria da Vara certificou a tempestividade da contestação 

apresentada pela requerida (ID. 24356412). Por conseguinte, o autor 

impugnou a contestação apresentada pela requerida, alegando, em suma, 

que a defesa realizada em nada pode repelir a pretensão inicial (pensão 

por morte rural), uma vez que os documentos juntados são bastantes para 

o preenchimento dos requisitos necessários para o pleito. Ao final, 

consignou ainda que o termo inicial do benefício deverá contar a partir da 

data do óbito, pugnando, pela procedência da ação. (ID. 24707172). Por 

fim, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em 

que este Juízo colheu o depoimento pessoal da parte autora e das 

testemunhas presentes. Ato contínuo, o autor apresentou alegações finais 

remissivas à inicial, na forma do art. 369, do CPC, permanecendo os autos 

conclusos para prolação de sentença (ID. 26027419). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, cumpre ressaltar que, em 

relação à preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio arguida pela requerida em sede contestação (ID. 23940953), 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2019 e, se 

reconhecido o direito do autor será a partir de 2018, ano em que ocorreu o 

requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa (ID. 

21204354), não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Assim, 

estando devidamente instruído o feito e não havendo mais preliminares a 

serem decididas, passo ao mérito. Pois bem. O benefício previdenciário de 

pensão por morte é aquele devido aos dependentes da segurada que veio 

a falecer e tem previsão legal nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213/91. 

Segundo orientação do STF (Cf. ARE 749558-AgR, Rel. Ministro Teori 

Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014; e ARE 774.760-AgR, Rel. 

Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/03/2014), do STJ (Súmula nº 

340) e do TRF1ª Região (Cf. AC 0041804-45.2011.4.01.9199/MG, Rel. 

Desembargadora Federal Ângela Catão, Primeira Turma, e-DJF1 p. 399 de 

24/02/2015; e AC 0049088-46.2007.4.01.9199/RO, Rel. Desembargador 

Federal Cândido Moraes, Segunda Turma, e-DJF1 p. 98 de 21/01/2015), 

deve-se aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a 

legislação vigente ao tempo do óbito da instituidora. Neste sentido, o art. 

16 da Lei 8.213/1991, na redação vigente à época do óbito da instituidora 

da pensão – 06/04/1993 (ID. 21204343, pág. 3) –, enumera as pessoas 

que são beneficiárias da Previdência social, na condição de dependentes 

da segurada, como se vê abaixo: “Art. 16. São beneficiários do Regime 

Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - 

o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 

um) anos ou inválido; § 1º. A existência de dependente de qualquer das 

classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes 

seguintes. § 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho 

mediante declaração do segurado e desde que comprovada a 

dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. § 3º. 

Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 

casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. § 4º. A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.” Assim, para que os dependentes da 

segurada tenham direito à percepção do benefício de pensão por morte, 

de acordo com o caput do artigo 74 da Lei 8.213/91, é necessária a 

presença de alguns requisitos, quais sejam: a) o óbito da segurada; b) a 

qualidade de segurada da falecida; e c) a dependência econômica, que 

pode ser presumida ou comprovada (art. 16, § 4º da Lei 8.213/1991). De 

plano, observa-se que o óbito de Dalvina Erasmo Guimarães, em 

06/04/1993, foi devidamente comprovado por meio da certidão (ID. 

21204343, pág. 3). No tocante à dependência econômica, in casu, nos 

termos do art. 16, I, § 4º, da Lei nº 8.213/91, esta é presumida, pois o 

requerente era esposo da de cujus, conforme se verifica da certidão de 

casamento aportado aos autos (ID. 21204343, pág. 1). Assim, acerca da 

qualidade de segurada, o requerente juntou como início de prova material: 

a) Contrato de compra de uma chácara em nome do autor, ano de 1981 

(ID. 21204350, pág. 1/2); b) Contrato de compra de uma propriedade rural 

em nome do autor, em 2005 (ID. 21204350, pág. 3/4); c) Receituário 

referente a aplicação de “Glifosato”, ano de 2014 (ID. 21204350, pág. 5); 

d) Carteira de trabalhador rural em seu nome, admissão em 18/12/1980 (ID. 

21204352, pág. 1); e) Certidão de transferência do autor do sindicato de 

Novo Mundo/MT para o município de Colíder/MT, ano de 2010 (ID. 

21204352, pág. 2); f) Contrato de Permuta em nome do autor, ano de 1987 

(ID. 21204352, pág. 3); g) Notas fiscais em nome do autor, referente a 

compra de farelo, milho, palha, sal branco, etc, períodos de 2004 – 2005 – 

2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 (ID. 21204352, pág. 

4/17); h) Certidão de casamento, celebrado em 1974 (ID. 21204343, pág. 

1); i) Certidão de óbito da esposa do autor, ocorrido em 1993 (ID. 

21204343, pág. 3); j) e; k) Cópia do indeferimento do pedido na via 

administrativa (ID. 21204354). Ante a realidade fática vivida pelos rurícolas 

e face à patente hipossuficiência dos trabalhadores do campo, os 

documentos carreados aos autos servem de início de prova material, pois 

comprova o exercício de atividade rural por parte da de cujus. Confiramos 

o seguinte aresto do Tribunal Regional Federal da 1ª Região in verbis: 

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA 

TESTEMUNHAL. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. 1. (...) 2. A pensão 

por morte é benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer e, para a sua concessão, é indispensável que se prove, no 

momento do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de 

dependente econômico(a) do(a) requerente. 3. Para o reconhecimento da 

condição de segurada especial, cumpre ao interessado comprovar o 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar, mediante início 

razoável de prova material, complementada pela prova oral (art. 39, I ou 

art. 143 c/c art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e Súmulas nº 27/TRF1ª Região 

e 149/STJ - precedente: TRF1 - Segunda Turma, AC nº 

1998.01.00.019654-3/MG, in DJ de 19.10.2006). A jurisprudência do STJ 
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admite, inclusive, que essa comprovação seja feita com base em dados do 

registro civil, como em certidão de casamento ou de nascimento dos filhos 

e, ainda, em assentos de óbito, no caso de pensão, em suma, por meio de 

quaisquer documentos que contenham fé pública, o que é extensível, 

inclusive, ao cônjuge do segurado (cf. REsp 1081919/PB, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02.06.2009, DJe 03.08.2009). 

(...) (Apelação Cível nº 0055465-18.2016.4.01.9199/GO, 1ª Câmara 

Regional Previdenciária da Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Cristiano Miranda 

de Santana. j. 15.12.2017, unânime, e-DJF1 27.02.2018). (Grifo meus) Não 

bastassem a farta documentação acosta aos autos, as testemunhas 

ouvidas em juízo foram uníssonas ao confirmarem o labor rurícola 

desempenhado pelo autor e sua esposa (de cujus) desde longa data e em 

regime de economia familiar, descrevendo as atividades à época, vejamos 

(ID. 26027419): “Que é conhece o autor e sua esposa (de cujus) há 

muitos anos. Que quando se conheceram, o casal morava em uma 

chácara. Que o autor teve um “ferro velho”. Que sempre moraram nessa 

chácara. Que o autor fechou o ferro velho por motivos pessoais. Que 

quando a esposa do autor faleceu estavam morando e trabalhando na 

chácara. Que dependiam da renda dessa chácara. Que o autor ainda 

depende da renda da chácara. Que o autor planta mandioca, cria galinhas, 

vende ovos, para sobreviver. Que depois do falecimento da esposa, o 

autor não teve outras fontes de renda.” (sic) Alcides Alves da Silva. “Que 

é conhece o autor há mais de 30 anos. Que conheceu o autor quando era 

casado com a Sra. Dalvina. Que a esposa do autor trabalhava na área 

rural. Que foram vizinhos de chácara. Que o autor e a esposa vendiam os 

produtos da chácara para sobreviver. Que plantavam mandioca, batata 

doce, hortaliças, etc. Que criavam galinhas. Que vendiam ovos. Que o 

casal tinha filhos em comum. Que tiveram um ferro velho, porém, logo 

fecharam. Que a testemunha vendeu uma parte de sua chácara para o 

autor, local onde reside até hoje e planta para sua sobrevivência. Que não 

tem empregados e nunca tiveram. Que sempre foi em mutua colaboração 

familiar. Que não tinham maquinários. Que a testemunha compra produtos 

da chácara.” (sic) Arlete Silva Corceti. Portanto, sem sombra de dúvidas o 

labor do autor e sua esposa (de cujus) era rural e em regime de economia 

familiar, sem o auxílio de qualquer maquinário ou empregados. De mais a 

mais, em que pese os argumentos impelidos na peça contestatória (ID. 

23940953), compulsando os autos vejo que o autor foi empresário no 

ramo de compra de produtos antigos/velhos, no entanto, tal atividade foi 

desenvolvida por curto período, o que por si só não tem o condão de 

descaracterizar a qualidade de trabalhador rural. Sobre o período de 

carência, segundo conceito insculpido no artigo 24 da Lei 8.213/91, é “o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências”. A propósito, para 

concessão de pensão por morte de trabalhador rural, a Lei nº 8.213/91, se 

exige apenas a demonstração da qualidade de segurado da falecida e a 

condição de dependente do beneficiário, independentemente de carência 

ou de recolhimento de contribuições, conforme dispõe o art. artigo 26, III, e 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91. D’ outra banda, no que tange ao termo inicial 

do benefício, consoante entendimento jurisprudencial, no caso dos autos 

tenho que é devido o pagamento da pensão por morte desde a data do 

requerimento administrativo (DER – 14/05/2018 – ID. 21204354, pág. 1/3). 

Nesse toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, conforme acórdão 

que ora transcrevo: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

REQUISITOS. ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. QUALIDADE DE 

SEGURADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. (...) 5. O termo 

inicial do benefício de pensão por morte deve ser fixado de acordo com as 

Leis vigentes por ocasião do óbito. Antes da Lei nº 9.528/97, de 

10/12/1997, o benefício era devido a contar do falecimento, independente 

da data do requerimento. A partir do advento dessa Lei, a pensão por 

morte passou a ser devida: A) a contar do óbito, quando requerida até 

trinta dias depois deste; b) do requerimento, quando pleiteada após o 

prazo mencionado. 6. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo e 

de verba alimentar, não há falar em prescrição do fundo de direito. 

Contudo, são atingidas pela prescrição as parcelas vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme os termos do 

parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 85/STJ. 7. 

(...) (TRF 4ª R.; AC 0012757-62.2014.404.9999; PR; Quinta Turma; Rel. 

Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 25/10/2016; DEJF 14/11/2016). (Grifos 

meus). Assim, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício da pensão por morte, imperiosa se faz a procedência dos 

pedidos contidos na presente actio. Ex positis, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e o faço para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento da pensão por morte ao 

requerente, Sr. João Batista Guimarães, equivalente a um (01) salário 

mínimo mensal, a partir da data da entrada do requerimento administrativo 

(DER – 14/05/2018 – ID. 21204354, pág. 1/3), uma vez que foi requerida 

após o prazo de 90 dias após o óbito (06/04/1993), a teor do artigo 74, II, 

da Lei nº 8.213/91, devidamente atualizado. Nos termos dos parâmetros 

para implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 

308.168.239-87. Número da CI/RG: 325.799-22 SSP/PR. Nome da Mãe: Ana 

Maria Santos Guimarães. Nome do(a) dependente: João Batista 

Guimarães. Endereço: Av. Marechal Rondon, n. 1889, Centro, 78500-000, 

Colíder/MT. Benefício concedido: Pensão por morte. DIB: 14/05/2018 – data 

da entrada do requerimento administrativo – DER. 3 - DECLARO a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da pensão por morte 

que é amparar os dependentes do trabalhador quando, em razão do 

falecimento, não tem condições de sobreviver sem o auxílio da 

sustentadora “de cujus”. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais). Com efeito, 

OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão, em especial, realizando a devida implantação da pensão por 

morte ao autor. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. 4 - Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a 

teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até 

a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de 

mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro 

índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 5 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

6 - Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 7 - Sem 

custas, na forma da lei. 8 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens. 9 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em quinze (15) dias. 10 - Diante da eventual 

preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário 

se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º do Código de Processo Civil). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000123-10.2019.8.11.0009. AUTOR(A): 

FRANCISCO FERRENTA FURTUOZO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com 

pedido de concessão de Auxílio-Doença c/c Pedido de Tutela Antecipada 

c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Francisco 

Ferrenta Furtuozo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese 

que recebeu administrativamente o benefício de auxílio-doença, contudo, o 

teve cessado em 29/11/2018. Afirma o autor que em razão de sua 

enfermidade (CID-10 Dor lombar baixa), encontra-se incapacitado para o 

exercício de suas atividades profissionais e habituais, e que não concorda 

com a decisão administrativa, motivo pelo qual propôs a presente ação. 

Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, este Juízo 

concedeu os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada pleiteada 

pela autora. Ato contínuo, determinou a realização de perícia médica a fim 

de constatar a incapacidade do autor (ID. 17657562). Em seguida, o autor 

manifestou-se nos autos requerendo a juntada de novos laudos médicos, 

o qual a médica informou que o autor já realizou diversos tratamentos, 

porém sem melhora. Ademais, consignou ainda que o autor encontra-se 

incapacitado permanentemente para o exercício de qualquer atividade 

laborativa (ID. 20021768). Após, o autor apresentou manifestação nos 

autos informando que, apesar de a Autarquia ter implantado o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, fixou data para cessá-lo, pugnando, 

dessa forma, pela intimação da requerida para que se abstenha em 

realizar a cessação. (ID. 20278194). Na sequência, a Expert colacionou 

aos autos o resultado do laudo médico pericial realizado junto à parte 

autora (ID. 20723614). Devidamente citada e intimada para se manifestar 

sobre o laudo pericial, a requerida apresentou defesa na modalidade de 

contestação (ID. 20857107), alegando, em síntese, que o requerente não 

preenche os requisitos para perceber o benefício pleiteado, mormente 

laudo pericial acostado aos autos, que confirma a capacidade laborativa 

do autor. Por derradeiro, requestou pela improcedência do pleito. Por 

conseguinte, o autor apresentou impugnação à contestação apresentada 

pela requerida, argumentando, em suma, que o autor encontra-se 

incapacitado para o trabalho, eis que o laudo médico pericial confirma a 

patologia existente. Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos 

formulados na exordial (ID. 21547575). Sem demora, a Secretaria da Vara 

certificou a tempestividade da contestação apresentada pela requerida 

(ID. 26305133). Vieram-me os autos conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – De pronto, quanto à 

preliminar de prescrição arguida pela requerida acerca das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2018 e, se 

reconhecido o direito do requerente será a partir de 2018, momento em 

que ocorreu a cessação do benefício na via administrativa, não havendo 

que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 355: "O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 3 - Logo, estando 

devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a serem 

decididas, passo ao mérito. O cerne da questão encartada consiste em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto 

nos artigos 42 ou 59 da Lei 8.213/91, em especial à sua incapacidade, 

uma vez que a qualidade de segurado e a carência foram devidamente 

comprovados através do CNIS apresentado pelo autor (ID. 17636966, pág. 

3) e pela requerida (ID. 21461294, pág. 20): Art. 42. “A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Art. 59. “O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Parágrafo único. “Não será devido auxílio-doença ao segurado que se 

filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da 

lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” Desse modo, verifica-se que para a concessão de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, mister o atendimento a 

alguns requisitos. Analisando os autos, tenho que a pretensão deduzida 

pelo requerente em Juízo NÃO merece acolhimento. Ora, trata-se de ação 

de natureza previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria 

por invalidez ou auxílio-doença. Com efeito, a perícia médica realizada pela 

Expert deste Juízo, não concluiu pela incapacidade do requerente para o 

exercício de suas atividades laborativas. Destarte, a Expert de forma 

categórica concluiu que: “Diante dos elementos obtidos em perícia médica, 

neste momento, não é possível concluir por incapacidade laborativa.” (sic) 

– ID. 20723614, pág. 04. Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em 

síntese (ID. 20723614): 6) Discussão: “Trata-se de periciando com 

histórico de lombalgia há 1 ano e diagnóstico de discopatia. Nega uso de 

analgésicos diariamente [...] Em acompanhamento com ortopedista e 

fisioterapeuta [...]Ao exame físico, não foram encontradas alterações de 

força, sensibilidade ou sinais de radiculopatia em membros superiores e 

inferiores, com reflexos preservados [...]” (sic) – ID. 20723614, pág. 03. B) 

O (a) periciando (a) é portador doença ou afecção? Qual ou quais? 

Resposta: “Sim, dor lombar e discopatia.” (quesito do Juízo – ID. 20723614, 

pág. 4) D) A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de 

seu trabalho habitual? Resposta: “Não há incapacidade.” (quesito do Juízo 

- ID. 20723614, pág. 5). 6) Pode-se afirmar que referidas doenças são 

reversíveis? Explique. Resposta: “São degenerativas, passivas de 

tratamento clínico conservador” (quesito do autor – ID. 20723614, pág. 6). 

7) Dada à doença ou sequela, quais os tratamentos indicados ao autor? 

Qual a eficácia do tratamento? Resposta: “Não há sequela. O tratamento é 

para alívio da dor, e sua prescrição e escolha cabe ao médico assistente” 

(ID. 20723614, pág. 6). [...] Pois bem. Desta forma, não há que falar-se em 

concessão do pretendido benefício previdenciário por ausência de 

incapacidade. Com efeito, os anteriores documentos médicos acostados à 

prefacial não podem sobrepor o ATUAL laudo médico firmado pela Médica 

Perita Dra. Letícia Rosa de Andrade, inscrita no CRM-MT sob n. 9.120. 

Conclui-se, portanto, que a perícia médica determinada por este Juízo, de 

forma categórica, NÃO concluiu pela incapacidade do requerente para 

suas atividades laborativas que anteriormente exercia. Nesse passo, além 

de a Expert ter sido conclusiva, afirmando veementemente que o 

requerente não se encontra incapacitado, com base nos únicos 

documentos médicos coligidos aos autos e, apesar da louvável 

manifestação da parte autora, esta não se desincumbiu de trazer 

documentos comprobatórios de suas alegações, notadamente, ao seu 

caso especifico. Assim, ressalte-se que, embora o Juiz não esteja adstrito 

ao laudo médico, nota-se que o requerente não trouxe qualquer prova no 

sentido de desconsiderar as conclusões da nobre Perita Judicial ou vício 

capaz de invalidar a prova técnica. Aliás, como sabido, tratando-se de 

prova de cunho técnico, sua conclusão possui grande valor probatório, 

salvo na existência de provas contrárias mais fortes. Neste sentido, 

colaciono o seguinte aresto do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. 

APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. O segurado especial trabalhador 

rural em regime de economia familiar faz jus aos benefícios por 

incapacidade, mediante prova do tempo de serviço no período de 

carência, através de início de prova material, corroborada por prova 

testemunhal segura. 2. O laudo médico oficial atesta que a Autora padece 

de Fibromialgia e Espondiloartrose Lombar e que existe incapacidade 

"leve", passível de tratamento, não se verificando a ocorrência de 

incapacidade capaz de impedir que a requerente desenvolva suas 

atividades habituais. 3. O julgador não está adstrito ao laudo médico 

pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos 

provados nos autos. Todavia, a autora não se desincumbiu do ônus de 

provar o fato constitutivo de seu direito, não havendo elementos 

comprobatórios da alegada incapacidade. 4. Apelação da Autora a que se 

nega provimento. (Apelação Cível nº 0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª 

Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. 

Marcelo Motta de Oliveira. j. 07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). 

Ademais, vale ressaltar ainda que o autor recebeu auxílio-doença por 

cinco (5) meses na via administrativa e sete (7) meses na via judicial, 

quando deste necessitou (INFBEN e CNIS – ID. 21461294, pág. 18 e 20). 

Por fim, trago à colação o Enunciado nº 07 sobre o Código de Processo 
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Civil, aprovado em Sessão Plenária realizada em 26/02/2016, pelos 

magistrados que integraram os Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates 

e Enunciados sobre o Código de Processo Civil, in verbis: “Considera-se 

suficientemente fundamentada a decisão em que o Juiz se manifesta 

sobre os argumentos relevantes e pertinentes alegados pelas partes”. 

Logo, ausentes os requisitos do benefício pretendido, a improcedência do 

pedido, é medida que se impõe. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez formulado por 

Francisco Ferrenta Furtuozo contra o Instituto Nacional do Seguro Social- 

INSS em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Nada obstante tenha este Juízo em 

análise sumária quando do recebimento da exordial entendido ser possível 

o deferimento da tutela antecipada para receber o benefício de 

auxílio-doença logo no início da demanda (ID. 17657562), neste momento 

deflui-se dos autos, em especial ao laudo médico pericial (ID. 20723614), 

que os pressupostos para sua manutenção estão ausentes, motivo pelo 

qual, REVOGO-A. Por fim, ante a revogação da tutela antecipada, 

OFICIE-SE com URGÊNCIA o INSS – APSADJ – Agência da Previdência 

Social de Atendimento às Demandas Judiciais, para cessar o benefício de 

auxílio-doença que havia sido implantado em favor do autor mediante 

ordem judicial, caso já não tenha feito. Neste passo, cumpre consignar 

que “Não há que se falar em devolução de parcelas recebidas pela parte 

autora, a título de benefício de auxílio-doença, tendo em vista sua natureza 

alimentar e a boa-fé do demandante, além de terem sido recebidas por 

força de determinação judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – 

Décima Turma – Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 

de março de 2013). 4 - CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do 

§3º, art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. 5 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. 6 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 (quinze) dias. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95957 Nr: 3271-85.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 04 DE MARÇO DE 2020, ÀS 13HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do FÓRUM 

DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 

16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). 

Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora e da parte 

requerida da referida perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos 

e indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, 

par. 1º, inciso I e II do Código de Ritos), bem como indicação de novos 

quesitos; (2) Expeça-se mandado de intimação da PARTE AUTORA para 

que compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar os documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita 

nomeada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100017 Nr: 2172-46.2016.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROSÁRIO DE NITTO, ROGERIO NUNES 

SILVA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:17820/MT

 Autos nº. 2172-46.2016.811.0009 – Código nº. 100017

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de Rogério Nunes da 

Silva, Mario Rosário de Nitto e João Batista dos Santos, visando à 

apuração dos delitos de exercício irregular da medicina, omissão de 

socorro e condescendência criminosa.

Às fls. 287/291, o Parquet pugnou pelo arquivamento do feito.

Pois bem.

Com razão a nobre presentante do Ministério Público em promover o 

arquivamento dos presentes autos, pois, em análise no feito, constata-se 

que os elementos de provas colhidos apontam para a atipicidade das 

condutas perpetradas, sendo o arquivamento da peça policial medida que 

se impõe.

 À vista do exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, ressalvada a hipótese de 

desarquivamento caso surja novos elementos.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93627 Nr: 1794-27.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHAIMES RHUDIERY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1794-27.2015.811.0009 – Código nº. 93627

Despacho

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 270 e considerando que por meio da Portaria nº. 

01451/2019/DPG fora lotado Defensor Público nesta Comarca, REVOGO a 

nomeação da advogada dativa devendo os autos serem remetidos à 

Defensoria Pública para dar continuidade na defesa do réu que 

previamente já era assistido pelo mencionado órgão (fls. 88/93).

Cumpra-se.

Colíder/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119789 Nr: 2508-45.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA, KAUANE 

THAIS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 
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OAB:20.899/MT

 Autos nº. 2508-45.2019.811.0009 – Código nº. 119789

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado 

Alex Sandry de Freitas em seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo 

ele tempestivo (fl. 260).

2) Considerando que já fora apresentado as contrarrazões (fls. 250/253), 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001599-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da manifestação id. 28782331 e seguintes, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BARRETO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da manifestação e comprovante de pagamento id. 

28771495 e seguintes, para, querendo pugnar o que entender pertinente, 

no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001469-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

CVC SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001469-93.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo, Turismo, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: JESSIKA DE SOUZA SANTOS POLO PASSIVO: Nome: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Nome: CVC 

SORRISOCertifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões aos Recursos 

Inominados id. 27885894, no prazo legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010354-79.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010354-79.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: MARIA ERCILIA COTRIM 

GARCIA STROPA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) para manifestar o que 

de direito, no prazo de cinco dias, em razão da RPV expedida (modelo do 

novo CPC) e não comprovação de pagamento nos autos. APARECIDA 

FATIMA FRACCARI CANOVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, s/nº, Quadra 16, Setor Leste, Res. Everest, 

Fone: (66) 3541-1285, Jardim Vânia, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - 

TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010283-14.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010283-14.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Indefiro o pedido de p. 01, id. 4532895, vez que superado, em razão 

da ausência de recursos com esse fito a disposição do E. TJMT. Prossiga 

o exequente com o feito em 05 dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 17 de outubro 

de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010190-51.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010190-51.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA Vistos etc. Indefiro o 

pedido de p. 01, id. 4532900, vez que superado, em razão da ausência de 

recursos com esse fito a disposição do E. TJMT. Prossiga o exequente 

com o feito em 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 17 de outubro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000338-88.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000338-88.2016.8.11.0009 Parte EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO Parte EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente sobre a expedição de Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor nº 13/2017 ao Estado de Mato Grosso, para 

pagamento no prazo de dois meses. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010282-29.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010282-29.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA Vistos etc. Indefiro o 

pedido de p. 01, id. 4457236, vez que superado, em razão da ausência de 

recursos com esse fito a disposição do E. TJMT. Prossiga o exequente 

com o feito em 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 17 de outubro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001771-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA DONZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000438-24.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GPM GEREMIA PECAS E MECANICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DAVI BETTIO (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu in albis o prazo legal para o polo passivo 

apresentar contestação. Destarte, considerando o disposto no artigo 203 

§ 4º do CPC e o artigo 2º da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o polo ativo para que manifeste-se nos 

autos requerendo o que entender pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-80.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - RO8590 (ADVOGADO(A))

RODRIGO RODRIGUES OAB - RO2902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO QUADRO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu in albis o prazo do polo passivo para cumprir a 

obrigação ou oferecer embargos. Destarte, considerando o disposto no 

artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da portaria 03/2017 deste juízo, intimo 

o polo ativo para que se manifeste nos autos requerendo o que entender 

pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000438-24.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GPM GEREMIA PECAS E MECANICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DAVI BETTIO (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu in albis o prazo do polo passivo para cumprir a 

obrigação ou oferecer embargos. Destarte, considerando o disposto no 

artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da portaria 03/2017 deste juízo, intimo 

o polo ativo para que se manifeste nos autos requerendo o que entender 

pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-73.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LORECI RITA KAVALEK ROLIM DE MOURA (EXECUTADO)

RAMON ROLIM DE MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ OAB - 

522.835.931-15 (PROCURADOR)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que manifeste nos autos requerendo o que entender 

pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000588-05.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001556-35.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Emidio Dantas Junior (IMPETRADO)

Núcleo Pedagocico UNEMAT (IMPETRADO)

COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGOGICO DA UNEMAT DE CAMPOS DE 

JULIO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

UNEMAT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001744-28.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. M. (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001208-17.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

G. Z. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. M. (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o polo passivo não foi 

intimado, razão pela qual intimo o polo ativo para que se manifeste 

informando novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000832-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ionilson Paulo de Oliveira (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000832-65.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): DIANA LUIZ DE OLIVEIRA RÉU: IONILSON PAULO DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de ação de alimentos para maior de 18 anos com pedido 

de fixação de alimentos provisórios proposta por DIANA LUIZ DE 

OLIVEIRA, representado por sua genitora em face de IONILSON PAULO DE 

OLIVEIRA. Com a inicial vieram os documentos, fls. 03/17. O despacho 

indeferiu a liminar de alimentos provisórios e determinou a citação da parte 

requerida, fls. 18/20. O réu foi citado pessoalmente às fls. 46/47. DECIDO. 

Cuida-se de ação de ação de alimentos para maior de 18 anos com pedido 

de fixação de alimentos provisórios proposta por DIANA LUIZ DE 

OLIVEIRA, em face de IONILSON PAULO DE OLIVEIRA. No caso dos autos 

incide o disposto no artigo 355 do CPC, vez que se trata de matéria 

exclusivamente de direito. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349. Não havendo questão preliminar a ser apreciada, 

passo de imediato à análise de mérito. Em detida análise aos autos, 

entendo que a ação deve ser julgada improcedente. Compulsando o 

presente feito, verifica-se que a parte autora que está cursando nível 

superior, bem como afirma que necessita de auxílio financeiro de seu 

genitor para sua subsistência. No entanto, não há elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que há nos autos somente 

o atestado de matrícula da parte requerente, cuja informa ter iniciado o 

curso de educação física no ano de 2017. Ademais, nota-se que a 

instituição do curso superior escolhido pela autora necessita de aulas 

presenciais apenas uma vez na semana, e ainda é realizada no período 

noturno. Assim, resta claro que não existem fundamentos que impossibilite 

a autora de conciliar os estudos acadêmicos com sua inserção no 

mercado de trabalho para a garantia da própria subsistência. Ainda vale 

ressaltar, que a maioridade faz cessar a presunção de necessidade de 

alimentos, de forma que sua manutenção ocorre quando demonstrada 

situação excepcional. Contudo, não foi no presente caso, vez que não se 

desincumbiu desse ônus, nos termos do art. 333, II do CPC. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no art. 487, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação para condenar o requerido 

ao pagamento de pensão alimentícia. Custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte autora. 
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Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da justiça 

gratuita. P.R.I.C. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000090-69.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNA DE FARIA FERREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MEDEIROS SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000090-69.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): ARIADNA DE FARIA FERREIA REU: LUCIANO MEDEIROS 

SILVA Vistos em substituição. Intime-se a autora para o fim de comprovar 

a alegada hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC, ou recolher as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias. Cientifique-se na oportunidade a autora que o não 

cumprimento do item acima em trinta dias, acarretará no julgamento sem 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 06 de fevereiro 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120021 Nr: 2004-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LORI BUENO DE ALMEIDA, Cpf: 

01467566144, Rg: 19587368, Filiação: Ortencia Bueno de Almeida e 

Antonio Alves de Almeida, data de nascimento: 04/05/1977, natural de 

Braga-RS, separado(a) judicialmente, Telefone 99322-9157. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 07 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139893 Nr: 4013-57.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO JUNIOR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONILDO JUNIOR RIBEIRO, Cpf: 

07298437690, Rg: 19707471, Filiação: Edilaine Cristina Ribeiro da Silva e 

Ronildo Vieira da Silva, data de nascimento: 09/01/1996, brasileiro(a), 

natural de Mantena-MG, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal na qual se imputa ao 

denunciado RONILDO JUNIOR RIBEIRO oferecida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato grosso pela prática do crime tipificado no artigo 42, inciso 

III, de Decreto Lei n° 3.688/41, e dos delitos dos artigos 28 e33, § 3°, c/c a 

causa de aumento de pena do artigo 40,VI, todos da Lei n° 11.343/06, tudo 

em concurso material.

Despacho: Vistos.1 – Recebo a denúncia oferecida contra RONILDO 

JÚNIOR RIBEIRO, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria. 2 - Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. 3 - Caso o réu 

não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional.4 - Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, 

sem baixa na distribuição.5 – Ciência ao Ministério Público.6 - Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 08 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140644 Nr: 4334-92.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBAL PIMENTEL NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANIBAL PIMENTEL NUNES JUNIOR, Cpf: 

63788659220, Filiação: Adeilda da Silva e Anibal Pimentel Nunes, data de 

nascimento: 04/05/1979, brasileiro(a), natural de Maceio-AL. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal na qual se imputa ao 

denunciado ANIBAL PIMENTEL JUNIOR oferecida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato grosso pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2°, 

inciso II, e §2° A, inciso I, e no artigo 244-B da Lei n° .8.069/90, c.c o artigo 

69 do Código Penal.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 08 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88037 Nr: 1522-82.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA, PAULO 

CESAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA, 

CNPJ: 00963257001030. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de GUAIAPO 

ELETRODOMESTICOS LTDA e PAULO CESAR FERREIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7946/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

 - Valor Total: R$147.675,30 - Valor Atualizado: R$147.675,30 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem aguardando 

expedição de documentos.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 08 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88990 Nr: 1859-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. MOREIRA PAPELARIA, SIRLENE 

FERNANDES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. F. MOREIRA PAPELARIA, CNPJ: 

05036384000116 e atualmente em local incerto e não sabido SIRLENE 

FERNANDES MOREIRA, Cpf: 83458530134, Rg: 1045252-4, Filiação: Edna 

Fernandes Moreira e Galdencio Moreira Sorrinho, data de nascimento: 

19/01/1974, brasileiro(a), natural de Caarapó-MS, solteiro(a), do lar, 

Telefone 65 99810-5440. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de S. F. MOREIRA PAPELARIA e SIRLENE FERNANDES MOREIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DIVÍDA ATIVA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10876/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/08/2014

 - Valor Total: R$613,30 - Valor Atualizado: R$613,30 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de pedido de arresto via sistema 

BACENJUD e de citação do executado por meio do oficial de 

justiça.Considerando que a Fazenda Publica apresentou endereço onde 

possivelmente a executada poderá ser encontrada e citada (fls.27), não 

vislumbro no momento o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, conforme artigo 300 do CPC, já que o executado ainda pode ser 

devidamente citado e responder a ação, sendo assim deixo de analisar o 

pedido de arresto no presente momento.Defiro o pedido para expedição de 

Carta Precatória a ser encaminhada à comarca de Cáceres/MT para a 

citação do executado, a fim de que o ato seja cumprido pelo Sr. Oficial de 

Justiça, independentemente do recolhimento de diligências.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 08 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131835 Nr: 374-31.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTONY CARLOS MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENTONY CARLOS MARQUES 

RODRIGUES, Cpf: 06129947160, Rg: 2803159-8, Filiação: Luciana Andreia 

Marques e Luiz Carlos Artiago Rodrigues, data de nascimento: 21/12/1999, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), cáceres, Telefone 

99996-1044. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal na qual se imputa ao 

denunciado ENTONY CARLOS MARQUES RODRIGUES oferecida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato grosso pela prática do crime tipificado 

no artigo 309 da Lei n°. 9.503/97 e no artigo 330 do Código Penal, em 

concurso material.

Despacho: Vistos.1 – Recebo a denúncia oferecida contra ENTONY 

CARLOS MARQUES RODRIGUES, por satisfazer os requisitos do art. 41 

do CPP e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, 

das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria. 2 - Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. 3 - Caso o réu 

não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional.4 - Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, 

sem baixa na distribuição.5 – Ciência ao Ministério Público.6 - Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.
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Comodoro, 08 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138772 Nr: 3429-87.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIANE CARDOSO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZAIANE CARDOSO SANTOS, Cpf: 

09425643164, Rg: 32278764, Filiação: Parecida Donizete Cardoso e 

Acrisio José Santos, data de nascimento: 29/12/1991, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, convivente, desempregada, Telefone 

065992001673. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal na qual se imputa a denunciada 

ZAIANE CARDOSO SANTOS oferecida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato grosso pela prática do crime tipificado no artigo 246 do Código 

Penal, por duas vezes.

Despacho: Vistos.1 – Recebo a denúncia oferecida contra ZAIANE 

CARDOS SANTOS, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria. 2 - Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. 3 - Caso o réu 

não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional.4 - Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, 

sem baixa na distribuição.5 – Ciência ao Ministério Público.6 - Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 08 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37045 Nr: 1744-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO, FERNANDO 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO MASCARELLO, Cpf: 

70706832949, Rg: 99814826, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido FERNANDO MASCARELLO, Cpf: 02722169924, 

Rg: 7540943-5, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Os executados contrataram crédito inicial no valor de 

R$ 52.044,87 (cinquenta e dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta e 

sete centavos), conforme cédula rural pignoratícia nº 20/01190-3. Em 

função do negócio entabulado, o exequente tornou-se credor da citada 

quantia, acrescida de encargos contratuais, previstos no título. No 

entanto, os executados deixaram de adimplir os pagamentos a que se 

obrigaram.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 74.922,22 - Valor 

Atualizado: R$ 69.922,22 - Valor Honorários: R$ 5.000,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido da parte autora. Cite-se os 

executados por edital, para que responda à presente ação, no prazo de 

quinze (15) dias, se quiser,conforme requerido, atentando-se para as 

regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, com fulcro no artigo 72, II do CPC, nomeio a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso como curadora especial, para atuar em defesa 

da parte ré.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Michelin Fortes, 

digitei.

Comodoro, 08 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137581 Nr: 2897-16.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DORIVAL RODRIGUES DA COSTA, Cpf: 

24227870968, Rg: 4.733.978-2, Filiação: Maria Trindade Camargo da Costa 

e Celso Rodrigues da Costa, data de nascimento: 03/06/1953, natural de 

Mangueirinha-PR, convivente, agricultor, Telefone 65 99361-4533. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal na qual se imputa ao 

denunciado DORIVAL RODRIGUES DA COSTA oferecida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato grosso pela prática do crime tipificado no artigo 

147 do Código penal, por quatro vezes ( duas contra a vítima Erenides e 

uma vez para cada enteada, Renata e Raíssa), na forma do artigo 69 do 

Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06

Despacho: Vistos em Mutirão – Semana Justiça Pela Paz em Casa.Defiro a 

citação por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do 

Código de Processo Penal. Caso o réu não compareça nos autos, nos 

termos do art. 366 do Código de Processo Penal, desde já, declaro 

suspenso o curso do presente feito, bem como de seu prazo 

prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja dada baixa 

do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 07 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 2608 Nr: 992-40.2000.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL BELÁRIO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença hei por bem 

CONDENAR o réu JOSUEL BELÁRIO DE SALES, qualificado na inicial, com 

incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.Em 

face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar 

os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos 

seguintes termos:A culpabilidade do réu é inerente ao tipo penal.Não há 

registros nos autos acerca de antecedentes criminais.Quanto a sua 

personalidade, não há nada nos autos que apontem negativa ou 

positivamente.Em relação a sua conduta social, também não há informação 

nos autos, devendo ser considerada normal.Os motivos do crime não são 

justificáveis, revelando acerto de contas.As circunstâncias do crime são 

equivalentes ao tipo penal, apesar do crime ter sido praticado com extrema 

frieza.O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva.As 

consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal. 

Assim, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas acima 

mencionadas, fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de 

reclusão.Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de 

mais de uma qualificadora (crime cometido por meio cruel e mediante 

recurso que dificultou a defesa da vítima) na esteira do entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, há de ser reconhecida apenas 

uma qualificadora, servindo a outra como circunstâncias agravante.Nesse 

sentido: (STJ, Resp 730085/DF, Resp 2005/0025988-5, Min. Gilson Dipp, 5ª 

Turma, 23/08/2005, DJ 19.09.2005, p. 375).Reconheço, pois, a 

circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, 

prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em 

decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos, encontrando o patamar 

de 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, que torno DEFINITIVA diante da 

ausência atenuantes ou de causas de aumento e diminuição de pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13171 Nr: 1152-26.2004.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA, 

AGROPECURIA ECOFARM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982/B, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB:9189/MT, 

JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118125 Nr: 1225-07.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ONDACIR ANTONIO BOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14435-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para manifestar nos 

autos acerca da carta precatória de ref: 65.

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001166-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. T. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1001166-02.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 1.043,10 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: 

FERNANDA STEFANI FARIAS DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

SIPIRUNAS LOTE 09, Q. 121, Q. 121, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

POLO PASSIVO: Nome: HELBER TIAGO DOS SANTOS Endereço: 

FAZENDA BACURI I REIRO, 01, ENTRADA COLONIA DOS MINEIROS, ZOAN 

RURAL, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de de 

Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, com fundamento nos artigos 528 e 

seguintes do CPC, proposta por ANDRÉ LUIZ FARIAS DOS SANTOS, 

representado por sua genitora FERNANDA STEFANI FARIAS DOS 

SANTOS em face de Helber Tiago dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos seguintes motivos de fato e direito aduzidos: 

o exequente é filho inconteste do ora executado. As parte celebraram 

acordo no bojo do processo n° 10744, em que o executado 

comprometeu-se a pagar a importância de 53,4% (cinquenta e três vírgula 

quatro por cento) do salário mínimo vigente, a ser pago mediante depósito 

na conta de titularidade da genitora do menor. A decisão foi homologado 

pelo Juízo. Todavia, a partir do mês de março de 2018, o executado não 

mais cumpriu integralmente o que fora acordado e homologado, restando, 

a partir de então, o saldo devedor no valor de R$ 1.043,10 (Um mil e 

quarenta e três reais e dez centavos). DECISÃO: "Vistos. Determino que 

seja realizada a citação do executado no endereço informado pelo 

Cartório Eleitoral no ID 17884751 (AGROPASTORIL DOIS IRMAOS ROD 

174, KM 380 ZONA RURAL - Tel 65 9616 - 2018). Não sendo encontrado o 

requerido, desde já determino a citação por edital, conforme solicitado pela 

parte autora. Autos ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLAVIO 

INACIO DA SILVA, digitei. Comodoro/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico (a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001435-07.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE FREITAS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

JOELANE ALVES DE FREITAS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Fica a 

parte autora intimada a comprovar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça. Comodoro - MT, 10 de fevereiro de 2020. Nicholas Selzler Klahold 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000897-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000897-60.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

CRISTINA DA CONCEICAO LEOPOLDO REU: WESLEY CARLOS SOARES 

AZAMBUJA VISTOS. EDERSON PYETTRO LEOPOLDO por meio de sua 

representante legal CRISTINA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO ajuíza Ação de 

família em desfavor de WESLEY CARLOS SOARES AZAMBUJA todos 

devidamente qualificados nos autos. O requerido foi devidamente citado 

não tendo apresentado contestação nos autos. O Ministério Público 

instado a se manifestar requereu o depoimento pessoal das partes. 

Intimadas às partes, ambas permaneceram silentes quanto à produção de 

provas. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. DECRETO a revelia de WESLEY CARLOS SOARES AZAMBUJA, 

deixando, entretanto, de aplicar-lhe seus efeitos, por expressa previsão 

do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, sendo necessário o exame 

apurado dos demais elementos probatórios. As partes são legítimas, bem 

como não há nulidades a serem declaradas/sanadas. Presentes as 

condições da ação e pressupostos processuais. Nesse passo dou o feito 

por saneado. Na forma do artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, 

as questões de fato e de direito relevantes são atinentes à existência de 

vínculo biológico entre o autor da demanda e o requerido e o quantum 

necessário a ser fixado a título de alimentos para o fim de atendimento do 

binômio necessidade/possibilidade. DEFIRO o requerimento de depoimento 

pessoal pleiteado pelo “Parquet”. Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 23 de março de 2020, às 14h30min, para oitiva de 

testemunhas, que deverão ser OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias da intimação desta decisão, na forma do art. 357, § 4º 

c/c art. 450, todos do CPC, sob pena de preclusão. Cientifique-se as 

partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC]. Anote-se que a parte deverá esclarecer ao 

Juízo se requerer a intimação judicial das testemunhas ou se as mesmas 

comparecerão independentemente de intimação, observando-se o art. 

455, § 4º, incisos IV e V do CPC. Intimem-se as partes informando que 

estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para, caso queiram, 

retificar rol testemunhal porventura já apresentado, devendo ser 

observado o previsto no art. 357, §§ 4º e 6º, CPC, sob pena de preclusão. 

Consigno que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. Na impossibilidade 

de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, 

§§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 

(cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) 

endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via judicial. Se 

necessário expeça carta precatória, cujo prazo de cumprimento fixo em 

60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, esta poderá ser juntada nos autos 

a qualquer momento cumprimento, art. 377, parágrafo único, CPC. 

Intimem-se as partes e a Defensoria Pública/Defensor dativo para 

cumprimento do parágrafo retro, bem como para ciência da audiência em 

que deverão comparecer visto que a parte requerente está assistida por 

tal entidade. Havendo indicação de testemunhas ocupantes de cargo 

público ou militares, estas deverão ser requisitadas por este juízo, ao 

chefe da repartição ou do comando do corpo em que servirem, por força 

do que dispõe o art. 455, §4º, inc. III, do CPC. Cientifique as partes do 

previsto no art. 357, §1º, CPC. Para fins de depoimento pessoal, 

intimem-se a parte autora e requerida pessoalmente, pessoalmente, 

advertindo-o nos termos do artigo 385, § 1º, do CPC. Intimem-se as partes. 

Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001667-19.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO Certifico que a contestação é tempestiva, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar. Comodoro - MT, 10 de 

fevereiro de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001545-06.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. O. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALUA KRIGNL CAPELETTI OAB - RS100190 (ADVOGADO(A))

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. L. D. S. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO Certifico que a contestação é tempestiva, 

intime-se a parte autora para impugnar. Comodoro - MT, 10 de fevereiro de 

2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142348 Nr: 5154-14.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO TIAGO SILVA SANTOS, SIDNEY 
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SILVA DOS SANTOS, GELSON NEI BOAVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Fica o advogado, Drº RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT, 

intimado para que tenha ciência da decisão proferida, ref.: 47, a qual 

designou audiência de Instrução e Julgamento para o dia: 09/03/2020, às 

14h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143617 Nr: 5771-71.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA SILVA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado por WESLEY DA SILVA DE MATOS.DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.Diante da manifestação da defesa do 

denunciado, que deixou de arguir qualquer tema adstrito ao recebimento 

da denúncia, não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, pois não 

configurada na espécie “existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato 

ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão pela qual o feito 

deve continuar sua marcha com sua consequente instrução. Isto posto, 

mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, designando 

audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 16 de 

março de 2020, às 14h30min, oportunidade em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como interrogado o 

réu.Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca, 

cientificando-as do conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem 

como se requisitem as que exerçam função pública, na forma do disposto 

no art. 221, § 3º do CPP. Intime-se o réu pessoalmente, bem como o seu 

Defensor mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca 

da data aprazada.Se necessário for,  expeça-se carta 

precatória.Intime-se.Expeça-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74839 Nr: 1087-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELILIA SERGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, passo a análise dos demais 

pedidos.Via Renajud.DETERMINO a intimação do exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique o veículo a ser penhorado, visto que os 

dados constantes dos seus cadastros são de acesso público, de modo 

que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário em diligência que 

compete à parte.Ainda, consigno que o exequente deve informar o valor 

atualizado do veículo objeto do pleito de penhora, bem como se este é 

compatível com o valor de seu crédito, devendo depositar em juízo 

eventual excesso de penhora.Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação.Via Infojud.Indefiro, por ora, o pedido de buscas pelo 

sistema INFOJUD (...).DEFIRO o requerimento apresentado pelo exequente 

para DETERMINAR a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes mantido pela SERASA, por meio do sistema 

SERASAJUD.Aponha-se ao gestor judiciário para fazer a inclusão da 

parte executada via sistema Serasajud.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 1634-85.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SANTOS AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

a penhora on-line restou infrutífera, passo a análise dos demais 

pedidos.Via Renajud.DETERMINO a intimação do exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique o veículo a ser penhorado, visto que os 

dados constantes dos seus cadastros são de acesso público, de modo 

que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário em diligência que 

compete à parte.Ainda, consigno que o exequente deve informar o valor 

atualizado do veículo objeto do pleito de penhora, bem como se este é 

compatível com o valor de seu crédito, devendo depositar em juízo 

eventual excesso de penhora.Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação.Via Infojud.Indefiro, por ora, o pedido de buscas pelo 

sistema INFOJUD, vez que o exequente não demonstrou nos autos a 

inexistência de bens imóveis ou veículos em nome da parte executada, 

devendo a busca de Declaração de Imposto de Renda ser a última ratio em 

demandas desse jaez.Ademais, conforme requerido, intime-se a 

executada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo cinco dias, 

sob pena de ser arbitrada multa de 20% sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, consoante disposto no art. 774, inc. V 

c/c parágrafo único do CPC.Transcorrido o prazo sem indicação, restará à 

multa automaticamente aplicada, independentemente de nova decisão 

judicial. Neste caso, intime-se o exequente para requerer que direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.Transcorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos para novas deliberações.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91259 Nr: 2663-39.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO D FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96734 Nr: 5136-95.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR NUNES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96740 Nr: 5141-20.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE LIMA, ROBERTO CARLOS DIAS 

SERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103066 Nr: 2250-89.2017.811.0046

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMED 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA ANDRADE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR - OAB:7129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada para, 

querendo, apresentar embargos no prazo legal.Após, transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se nos autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104182 Nr: 2703-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA FRANCISCA DE ALMEIDA, SEBASTIÃO 

JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, Suely Francisca de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109543 Nr: 5133-09.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Martin Lavratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Fica a parte requerida intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas que 

estão em atraso, nos termos da manifestação Ministerial, ref.: 66.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-15.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO SIQUEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A MONTEIRO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-15.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:EDIPO SIQUEIRA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RIAN DIULICE CORDEIRO 

DA SILVA POLO PASSIVO: M A MONTEIRO - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-82.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

HILDA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELSON MACHADO (REQUERIDO)

SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000212-82.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:HILDA DOS 
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SANTOS OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI POLO PASSIVO: SINASC 

SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2020-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão, 

matrícula 32577, Analista Judiciári A PTJ, designada Gestora Judiciári a da 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, estará afastada de suas funções 

por motivo de Licença Médica , no período de 05 de Fevereiro à 05 de 

Março de 2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CAMILA COUTINHO RIBEIRO, matrícula n. 41090, 

Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária em 

Substituição Legal, no período de 05 de fevereiro à 05 de março de 2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 28 de janeiro de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000257-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE SOARES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000257-97.2020.8.11.0010 Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanhada das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a exequente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON HENRIQUE MORAES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000250-08.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando a 

petição inicial e os documentos que a instruem, vislumbro que não 

comprovado devidamente o prévio requerimento administrativo. Isto porque 

o documento de id. 28942296 apenas aponta para a necessidade de 

juntada de documentos ao requerimento para daí iniciar-se o prazo para 

exame do pedido. Destarte, tenho que ainda não há o que se falar em 

prévio do requerimento administrativo, já que nem sequer inaugurou-se o 

prazo para a seguradora apreciar o pleito em razão de carência da 

documentação fornecida pelo segurado. Destaco que o novo 

entendimento jurisprudencial acerca da ação de cobrança relacionada ao 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento administrativo ou recusa 

do pagamento securitário, como requisito formal e indispensável para 

configurar o interesse de agir do acidentado. Com efeito, o Supremo 

Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 631.240 que teve 

repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente Ministro Luís 

Roberto Barroso, firmou entendimento de que a instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal. O Supremo tem reiteradamente decidido 

que o entendimento firmado no RE 631.240, tem aplicabilidade nas ações 

que versem sobre a cobrança de seguro obrigatório, conforme julgado 

nos recursos: RE 824712, RE 839355 e RE 839353. Ademais, sobre o 

assunto já se posicionou o Egrégio TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação. (AI 

66221/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 16/08/2017). Negritei. Desta forma, intime-se o 

requerente para completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostando aos autos documento que comprove a realização do prévio 

pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do 

pagamento, sob pena de indeferimento do pedido e consequente extinção 

do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido o 

prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001127-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE MORAES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001127-79.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando a informação de id. 28836565, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Dom Aquino/MT para realização do estudo psicossocial 

determinado. Cumpra-se. JACIARA, 10 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE CASTRO SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))
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TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000185-13.2020.8.11.0010 Vistos, etc. A requerente 

acostou comprovante de endereço em nome de pessoa alheia à relação 

processual, afirmando ser seu cônjuge, mas não acostando documento 

comprobatório da relação. Portanto, considerando a imprescindibilidade da 

informação para fixação de competência, determino que a parte acoste a 

certidão de casamento atualizada com José Carlos Ferreira Sena ou 

comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002689-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002689-26.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Considerando 

que o feito envolve a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda 

Pública, intime-a para se manifestar no prazo de 72h (setenta e duas 

horas), nos termos do artigo 1.059 do CPC e artigo 2º da Lei nº 8.437/92. 

Com a chegada das informações, vistas ao MPE para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA PEREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000971-91.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Primeiro, 

saliento apesar da determinação para que o perito apresente a proposta 

de honorários, denoto que há uma proposta acostada ao id. 25975800 no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Além disso, apesar do que constou 

o pronunciamento de id. 27608109, denoto que a requerida depositou tão 

somente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais - id. 27791545), quantia 

equivalente a metade dos honorários periciais. Por outro lado, quanto a 

irresignação do Estado acerca dos honorários periciais tenho que não 

merece acolhimento. Isto porque a Resolução 232/2016 do CNJ estabelece 

que os honorários dos peritos médicos em caso de laudos sobre danos 

físicos e estéticos serão fixados no valor máximo de R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais). Entretanto, in casu os honorários serão rateados, de 

forma que o Estado ficará encarregado de pagar somente R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), valor inferior ao limite. Além disso, diante da 

complexidade do caso, bem como a dificuldade de se encontrar 

profissionais da área do perito nomeado e que aceitem as nomeações, de 

sorte que o patamar dos honorários revela-se razoável. Desta forma, 

mantenho os honorários fixados e determino a expedição de requisição de 

pagamento em favor do perito Helder Rocha Lemos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUA WYLLIAM GARCIA CATALLANI OAB - SP416804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PEDRO CANDIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000067-37.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de execução de Título Extrajudicial proposta por Carlos 

Domingos Bordim Catallani contra Everaldo Pedro Candil, ambos 

qualificados na peça inicial. Determinou-se que o exequente retificasse a 

autuação do feito ou emendasse à inicial com endereçamento correto (id. 

27942087). Lado outro, o exequente informou a perda de interesse no 

presente feito e pugnou a extinção do processo (id. 28969412). Pois bem. 

Foi determinado que o exequente retificasse a autuação do feito ou 

emendasse à inicial com o endereçamento correto, bem como 

comprovasse a hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, mas pediu 

a extinção do feito. Desta forma, descumprida a exigência, determino o 

cancelamento da distribuição do feito com fundamento no artigo 290 do 

CPC com as anotações e baixas de praxe. Sem condenação ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios vez que não houve a 

triangulação da relação processual. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUA WYLLIAM GARCIA CATALLANI OAB - SP416804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TALEZ FERNANDES FACCENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000068-22.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de execução de Título Extrajudicial proposta por Carlos 

Domingos Bordim Catallani contra Flavio Talez Fernandes Faccenda, 

ambos qualificados na peça inicial. Determinou-se que o exequente 

retificasse a autuação do feito ou emendasse à inicial com endereçamento 

correto (id. 27942088). Lado outro, pelo motivo de distribuição equivocada, 

o exequente informou a perda de interesse no presente feito e pugnou a 

extinção do processo (id. 28969423). Pois bem. Foi determinado que o 

exequente retificasse a autuação do feito ou emendasse à inicial com o 

endereçamento correto, bem como comprovasse a hipossuficiência, no 

prazo de 15 (quinze) dias, mas pediu a extinção do feito. Desta forma, 

descumprida a exigência, determino o cancelamento da distribuição do 

feito com fundamento no artigo 290 do CPC com as anotações e baixas de 

praxe. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios vez que não houve a triangulação da relação processual. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte 

exequente, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada. De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. Posto 

isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada. Nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, 

§1º, do CPC). Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução. Ainda, restando a 

diligência infrutífera, indique a credora outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, 

COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão/arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001644-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO PEREIRA GOMES (EXECUTADO)

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001644-84.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: 

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: ADELINO PEREIRA 

GOMES, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de penhora requerido pela parte exequente, solicitando o bloqueio de 

saldo em contas bancárias da parte executada. De outra banda, deve ser 

consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora. Posto isto, defiro a penhora online nas 

contas da parte executada. Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão 

ficar indisponibilizados. Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para 

a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. 

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 917, §1º, do CPC). Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão/arquivamento do feito. Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 

de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003024-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte 

exequente, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada. De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. Posto 

isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada. Nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, 

§1º, do CPC). Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução. Por fim, restando a 

diligência infrutífera, indique a credora outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, 

COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo 

alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001288-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO NETO ALVES GOULART OAB - SP423934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001288-89.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de repetição 

de indébito e indenizatória por dano moral proposta por Ivan Nunes da 

Cruz contra Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., ligantes 

qualificados na petição inicial. O recebimento da inicial, indeferimento da 

tutela de urgência e concessão de assistência jurídica gratuita ao 

requerente deu-se no pronunciamento de id. 20844020. O requerido foi 

citado pelo correio (id. 23178133) e ofereceu contestação ao id. 

23354051, não arguindo preliminares e contrapondo-se à pretensão 

autoral. Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição 

entre as litigantes (id. 23573811). O requerente impugnou a contestação 

rebatendo as teses defensivas e ratificando os termos de sua pretensão 

(id. 24225362). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inversão do ônus da prova: Observo que há na inicial pedido do 

demandante pela inversão do onus probandi no feito, desta forma destaco 
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que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria 

da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do onus 

probandi conforme seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão 

estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito invocado e ao réu os fatos obstativos da 

pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições 

probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual 

sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à 

parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. In casu, o fato constitutivo do direito do autor envolve a 

venda casada entre o empréstimo e cartão de crédito contratos junto à 

requerida, de sorte que a inversão do ônus da prova imporia ao 

demandado comprovar que não houve venda casada, ou seja, fato 

negativo. Ocorre que a exigência de comprovação de fatos negativos 

(chamada de “prova diabólica”) é incompatível com o ordenamento jurídico 

pátrio como vemos a seguir: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVA NEGATIVA 

(DIABÓLICA). EXTREMAMENTE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL DE PROVAR. 

FATO NEGATIVO. NÃO CABIMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos 

termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 - 

CPC/15. 2. Configura-se prova negativa (diabólica) a que for 

extremamente difícil ou impossível de provar, como no caso de fato 

negativo, sendo proibida no ordenamento jurídico. 3. Recurso CONHECIDO 

e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJDFT- Acórdão n.1079060, 

20160710157686APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 

07/03/2018. Pág.: 251/254) (grifei). APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO 

RETIDO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - VENCIMENTO ANTECIPADO DO 

TÍTULO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL – DATA DO 

VENCIMENTO PREVISTO NO CONTRATO – PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO 

PRESCRITA - RECURSO DESPROVIDO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE 

DEFESA –INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – EXCESSO 

DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO NÃO 

ABORDADA PELA SENTENÇA – FALTA DE DIALETICIDADE – NÃO 

CONHECIMENTO DA MATÉRIA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA MORATÓRIA - REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE 

RECURSAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO CONTRATAÇÃO – 

COBRANÇA INDEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A 

comprovação da realização de requerimento cabe ao devedor/executado. 

Até porque, não haveria como exigir do banco credor prova de fato 

negativo (inexistência de pedido para a repactuação da dívida), uma vez 

que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, 

justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. [...] 

(TJMT - N.U 0008633-43.2013.8.11.0040, REL. DES. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018) (grifei). Portanto, não há como se atribuir tal 

ônus à parte requerida, não se desincumbindo, porém, de comprovar a 

boa prestação do seu serviço, pois ocorre, com relação aos defeitos, a 

inversão do ônus da prova ope legis, conforme vemos do julgado do 

egrégio TJMT e artigo 14, § 3º, do CDC, abaixo transcritos: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO 

- SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO 

SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO 

CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - 

RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da 

indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação 

de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, 

no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa 

do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias 

exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo 

(art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do 

produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o 

defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão 

do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao 

fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano 

ocor reu  por  cu lpa  exc lus iva  da  v í t ima/ te rce i ro  (N . U 

0029294-32.2014.8.11.0000, AI 29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014) (grifei). Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] §3° O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. [...] Por tais razões e feita a referida ressalva, indefiro a inversão 

do ônus. Demais atos de saneamento: Passo ao saneamento e 

organização do processo nos termos do artigo 357 do CPC. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Inexistem 

preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas. Com efeito, 

declaro o feito saneado, fixando como ponto controvertido a existência de 

venda casada entre o contrato de empréstimo e o cartão de crédito com 

RMC. Neste viés, determino a intimação dos litigantes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência sobre 

pena de indeferimento (CPC, arts. 10, 219, 348 e 357, inciso II), bem como 

requererem, se caso for, prova pericial (CPC, arts. 369, 405 e 464 e CC, 

art. 212). Sendo requerida a produção de prova testemunhal, a parte 

deve, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão. Em caso de pedido pelo julgamento antecipado do mérito nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC retornem-me conclusos com 

anotações para sentença. Decorrido quaisquer dos prazos assinalados, 

certifique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001288-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO NETO ALVES GOULART OAB - SP423934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001288-89.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de repetição 

de indébito e indenizatória por dano moral proposta por Ivan Nunes da 

Cruz contra Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., ligantes 

qualificados na petição inicial. O recebimento da inicial, indeferimento da 

tutela de urgência e concessão de assistência jurídica gratuita ao 

requerente deu-se no pronunciamento de id. 20844020. O requerido foi 

citado pelo correio (id. 23178133) e ofereceu contestação ao id. 

23354051, não arguindo preliminares e contrapondo-se à pretensão 

autoral. Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição 

entre as litigantes (id. 23573811). O requerente impugnou a contestação 

rebatendo as teses defensivas e ratificando os termos de sua pretensão 

(id. 24225362). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inversão do ônus da prova: Observo que há na inicial pedido do 

demandante pela inversão do onus probandi no feito, desta forma destaco 

que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria 

da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do onus 

probandi conforme seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão 
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estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito invocado e ao réu os fatos obstativos da 

pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições 

probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual 

sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à 

parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. In casu, o fato constitutivo do direito do autor envolve a 

venda casada entre o empréstimo e cartão de crédito contratos junto à 

requerida, de sorte que a inversão do ônus da prova imporia ao 

demandado comprovar que não houve venda casada, ou seja, fato 

negativo. Ocorre que a exigência de comprovação de fatos negativos 

(chamada de “prova diabólica”) é incompatível com o ordenamento jurídico 

pátrio como vemos a seguir: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVA NEGATIVA 

(DIABÓLICA). EXTREMAMENTE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL DE PROVAR. 

FATO NEGATIVO. NÃO CABIMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos 

termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 - 

CPC/15. 2. Configura-se prova negativa (diabólica) a que for 

extremamente difícil ou impossível de provar, como no caso de fato 

negativo, sendo proibida no ordenamento jurídico. 3. Recurso CONHECIDO 

e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJDFT- Acórdão n.1079060, 

20160710157686APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 

07/03/2018. Pág.: 251/254) (grifei). APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO 

RETIDO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - VENCIMENTO ANTECIPADO DO 

TÍTULO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL – DATA DO 

VENCIMENTO PREVISTO NO CONTRATO – PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO 

PRESCRITA - RECURSO DESPROVIDO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE 

DEFESA –INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – EXCESSO 

DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO NÃO 

ABORDADA PELA SENTENÇA – FALTA DE DIALETICIDADE – NÃO 

CONHECIMENTO DA MATÉRIA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA MORATÓRIA - REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE 

RECURSAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO CONTRATAÇÃO – 

COBRANÇA INDEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A 

comprovação da realização de requerimento cabe ao devedor/executado. 

Até porque, não haveria como exigir do banco credor prova de fato 

negativo (inexistência de pedido para a repactuação da dívida), uma vez 

que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, 

justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. [...] 

(TJMT - N.U 0008633-43.2013.8.11.0040, REL. DES. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018) (grifei). Portanto, não há como se atribuir tal 

ônus à parte requerida, não se desincumbindo, porém, de comprovar a 

boa prestação do seu serviço, pois ocorre, com relação aos defeitos, a 

inversão do ônus da prova ope legis, conforme vemos do julgado do 

egrégio TJMT e artigo 14, § 3º, do CDC, abaixo transcritos: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO 

- SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO 

SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO 

CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - 

RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da 

indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação 

de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, 

no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa 

do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias 

exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo 

(art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do 

produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o 

defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão 

do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao 

fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano 

ocor reu  por  cu lpa  exc lus iva  da  v í t ima/ te rce i ro  (N . U 

0029294-32.2014.8.11.0000, AI 29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014) (grifei). Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] §3° O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. [...] Por tais razões e feita a referida ressalva, indefiro a inversão 

do ônus. Demais atos de saneamento: Passo ao saneamento e 

organização do processo nos termos do artigo 357 do CPC. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Inexistem 

preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas. Com efeito, 

declaro o feito saneado, fixando como ponto controvertido a existência de 

venda casada entre o contrato de empréstimo e o cartão de crédito com 

RMC. Neste viés, determino a intimação dos litigantes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência sobre 

pena de indeferimento (CPC, arts. 10, 219, 348 e 357, inciso II), bem como 

requererem, se caso for, prova pericial (CPC, arts. 369, 405 e 464 e CC, 

art. 212). Sendo requerida a produção de prova testemunhal, a parte 

deve, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão. Em caso de pedido pelo julgamento antecipado do mérito nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC retornem-me conclusos com 

anotações para sentença. Decorrido quaisquer dos prazos assinalados, 

certifique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001932-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

JESSICA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi apresentada no prazo legal. 

Certifico, ainda, que nesta data procedi a intimação do Representante 

Legal da parte Autora para, querendo, ofertar Impugnação à Contestação 

no prazo de lei. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 10 de fevereiro 

de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001932-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

JESSICA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi apresentada no prazo legal. 

Certifico, ainda, que nesta data procedi a intimação do Representante 

Legal da parte Autora para, querendo, ofertar Impugnação à Contestação 

no prazo de lei. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 10 de fevereiro 

de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001576-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi ofertada no prazo legal. Certifico, 

ainda, que na presente data procedi a intimação do Representante Legal 

da Parte Autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação no 

prazo de lei. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 10 de fevereiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002731-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (REU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi ofertada no prazo legal. Certifico, 

ainda, que na presente data procedi a intimação do Representante Legal 

da Parte Autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação no 

prazo de lei. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 10 de fevereiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi ofertada no prazo legal. Certifico, 

ainda, que na presente data procedi a intimação do Representante Legal 

da Parte Autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação no 

prazo de lei. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 10 de fevereiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000131-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEIRCE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDREWS LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1000131-47.2020.8.11.0010 Requerentes: Deirce 

Dias dos Santos, Beatriz Lopes dos Santos e Andrew Lopes dos Santos 

De cujus: Antônio Ferreira dos Santos Filho Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de alvará judicial postulado por Deirce Dias dos Santos, Beatriz Lopes dos 

Santos e Andrew Lopes dos Santos, requerendo autorização para 

levantamento de valores eventualmente deixados em conta bancária de 

Antônio Ferreira dos Santos Filho, falecido em 06 de julho de 2017. Decido. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Oficiem-se as agências bancárias do Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e INSS para que 

informem a existência de saldo em contas bancárias em nome do de cujus. 

Após, colha-se o parecer da representante do Ministério Público. Após, 

conclusos. Jaciara-MT, 27 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000131-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEIRCE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDREWS LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1000131-47.2020.8.11.0010 Requerentes: Deirce 

Dias dos Santos, Beatriz Lopes dos Santos e Andrew Lopes dos Santos 

De cujus: Antônio Ferreira dos Santos Filho Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de alvará judicial postulado por Deirce Dias dos Santos, Beatriz Lopes dos 

Santos e Andrew Lopes dos Santos, requerendo autorização para 

levantamento de valores eventualmente deixados em conta bancária de 

Antônio Ferreira dos Santos Filho, falecido em 06 de julho de 2017. Decido. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Oficiem-se as agências bancárias do Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e INSS para que 

informem a existência de saldo em contas bancárias em nome do de cujus. 

Após, colha-se o parecer da representante do Ministério Público. Após, 

conclusos. Jaciara-MT, 27 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000131-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEIRCE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDREWS LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1000131-47.2020.8.11.0010 Requerentes: Deirce 

Dias dos Santos, Beatriz Lopes dos Santos e Andrew Lopes dos Santos 

De cujus: Antônio Ferreira dos Santos Filho Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de alvará judicial postulado por Deirce Dias dos Santos, Beatriz Lopes dos 

Santos e Andrew Lopes dos Santos, requerendo autorização para 

levantamento de valores eventualmente deixados em conta bancária de 

Antônio Ferreira dos Santos Filho, falecido em 06 de julho de 2017. Decido. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Oficiem-se as agências bancárias do Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e INSS para que 

informem a existência de saldo em contas bancárias em nome do de cujus. 

Após, colha-se o parecer da representante do Ministério Público. Após, 

conclusos. Jaciara-MT, 27 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002857-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1002857-28.2019.8.11.0010 Requerente: Alda da Silva 

Santos Requerida: Sirlene da Silva Santos Vistos, etc. O documento 

colacionado no id. 26144707, não guarda qualquer relação com os 

presentes autos, razão pela qual determino sua juntada no processo 

correspondente. Certifique-se acerca da apresentação da emenda à 

inicial, conforme determinado anteriormente. Cumpra-se. Às providências. 

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000206-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MORENO FERNANDES SCHINDLER (REQUERENTE)

ANTONIO MORENO FERNANDES (ESPÓLIO)

ANTONIO FRANCISCO MORENO FERNANDES (REQUERENTE)

HILDA MORENO FERNANDES KRAMPE (REQUERENTE)

ROSELI MORENO FERNANDES (REQUERENTE)

JOANA MORENO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MORENO FERNANDES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DILMA BICUDO FERNANDES OAB - 019.388.311-28 (REPRESENTANTE)

E. G. P. F. (HERDEIRO)

LUIS MORENO FERNANDES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000206-86.2020.8.11.0010 Requerente: Antônio 

Francisco Moreno Fernandes Vistos, etc. Trata-se de ação de inventário 

proposto por Antônio Francisco Moreno Fernandes, tendo em vista a 

partilha dos bens deixados por Antônio Moreno Fernandes. Pugna ainda 

pela concessão da assistência judiciária. É o relatório. Passo a decidir. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Analisando a inicial e os 

documentos que a instruem, entendo imprescindível para análise do pedido 

de assistência judiciária gratuita que a parte autora arrole os bens 

deixados pelo de cujus. Desta forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arrolar os bens deixados pelo de cujus, sob 

pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Com a 

juntada do documento, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002419-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

YVONETE CASADO DA SILVA CONJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON KRAYCZY OAB - MT22754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002419-02.2019.8.11.0010 Requerente: Yvanete 

Casado da Silva Conjo Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de benefício de 

aposentadoria rural por idade, formulada por Yvanete Casado da Silva 

Conjo em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerido 

foi citado pessoalmente, apresentando em seguida contestação, 

pugnando pela improcedência da ação (id. 25299509). Intimado o autor 

apresentou impugnação (id. 26233474). É o relato. Fundamento e decido. 

Considerando a necessidade de comprovar a qualidade de segurado 

especial da autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19 de março de 2020, às 16h30min. A contar da intimação desta decisão 

as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o 

rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 

450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000918-13.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MORALES BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000918-13.2019.8.11.0010. Vistos. Considerando 

que a audiência foi cancelada anteriormente (Id. 20341950), a fim de dar 

prosseguimento no feito, designo o dia 12 de março de 2020 às 15h00 

para a entrevista da interditanda (art. 751 do CPC), nos moldes da decisão 

inaugural. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

04 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002133-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002133-24.2019.8.11.0010 Requerente: Raquel 

Rezende Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 

Trata-se de ação para concessão de benefício de aposentadoria rural por 

idade, formulada por Raquel Rezende em desfavor Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. O requerido foi citado pessoalmente, apresentando 

em seguida contestação, pugnando pela improcedência da ação (id. 

27112036). Intimado o autor apresentou impugnação (id. 27621887). É o 

relato. Fundamento e decido. Considerando a necessidade de comprovar 

a qualidade de segurado especial da autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2020, às 17h00min. A 

contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de 

preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada 

parte, sendo que somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. De 

Lisboa para Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILOMENO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1001224-16.2018.8.11.0010 Requerente: José Filomeno Martins 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc, 

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem denota-se que o 

autor acostou comprovante de endereço em nome de pessoa estranha à 

relação processual. Consigne-se que o documento é imprescindível 

considerando as regras de competência. Desta forma, intime-o para 

completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias juntando aos autos cópia 

de comprovante de endereço atual em seu nome ou comprovando a 

relação jurídica com a pessoa indicada no comprovante de endereço 

acostado, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Jaciara - MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000610-74.2019.811.0010 Requerente: Solange Maria 

da Rocha Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS Espécie: 

Ação ordinária de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de 

auxílio-doença com tutela de urgência. Vistos e examinados Trata-se de 

ação de ação ordinária de aposentadoria por invalidez ou 

restabelecimento de auxílio-doença com tutela de urgência, proposta por 

Solange Maria da Rocha em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. A autora requereu a concessão de benefício por 

incapacidade, alegando, para tanto, que é portadora de "escoliose lombar, 

advinda de deformidade congênita por má formação". Afirmou que 

recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença no período de 15 de 

abril de 2006 a 31 de maio de 2006, e posteriormente de 05 de agosto de 

2010 a 02 de outubro de 2018, cessado em revisão administrativa. Aduz 

que os diversos exames médicos, relatórios e atestados indicam que a 

incapacidade persiste e a impede de exercer toda e qualquer atividade 

laborativa. Recebida a inicial foi indeferido o pedido de tutela de urgência e 

determinada a realização de perícia médica. Perícia médica colacionada 

aos autos (id. 20014439). A autora apresentou manifestação impugnando 

parcialmente o laudo médico, requerendo a análise das condições sociais 

para concessão da aposentadoria por invalidez. O requerido, por sua vez, 

não apresentou contestação (id. 28562470). É O RELATO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Considerando que as questões são apenas de direito, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Pretende a parte autora a condenação da 

Autarquia a fim de obter a concessão do auxílio doença e, sendo o caso 

de incapacidade definitiva a concessão de aposentadoria por invalidez, 

por entender que seu estado de saúde é grave, incapacitando-o de 

exercer atividade laboral e manter o seu próprio sustento. O 

auxílio-doença, benefício de natureza transitória e precária, tratado no 

artigo 59, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que ficar incapacitado 

para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, nos seguintes moldes: “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.” “Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e 

empresário a contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da 

atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz...” O benefício em tela 

deve cessar quando o segurado for dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou quando, 

em sendo considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Por 

outro lado, a aposentadoria por invalidez somente é concedida quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, vejamos. 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. ...” Os requisitos 

para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez 

estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. a) Cumprimento do período de carência O art. 

25 da Lei 8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para tal 

benefício de 12 meses. Assim, deve-se haver a comprovação de 

contribuição pelo período de 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação. 

Em análise à documentação apresentada, a parte requerente 

apresenta-se como filiada ao regime geral da previdência social e 

apresenta a carência exigida em lei. b) Incapacidade para o trabalho A 

perícia médica concluiu que há incapacidade parcial e permanente, 

havendo impossibilidade de exercer trabalhos que exijam esforços físicos 

intensos, levantamento de peso excessivo, postura viciosa e sobrecarga 

da coluna e movimentos repetitivos dos membros superiores em caráter 

preventivo para evitar o agravamento das patologias. No caso em tela, 

observando todo o conjunto probatório e em análise aos fatores de cunha 

pessoal da requerente, jovem (39 anos de idade), que possui grande 

chance de se qualificar profissionalmente e se reinserir no mercado de 

trabalho, entendo ser devido o benefício de auxílio-doença até sua 

reabilitação profissional. Portanto, dada a reversibilidade da medida, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. O 

benefício de auxílio-doença trata-se de um benefício provisório que 

perdurará enquanto o segurado não estiver restabelecido para o trabalho, 

e caso se comprove a impossibilidade de sua recuperação deverá ser 

convertido em aposentadoria por invalidez, que tem caráter permanente. 

Nesse sentido: PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. PARTE 

AUTORA QUE AGUARDA CIRURGIA. AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDO. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. I – [...] - 

Comprovada a incapacidade parcial e temporária. Impossibilidade de 

exercício da atividade habitual. O (a) autor (a) está aguardando a 

realização de nova cirurgia. A despeito da reabilitação profissional no 

curso de "orientações turísticas", a parte autora necessita de nova 

intervenção, aguardando cirurgia. Considerados os fatores sociais, a 

condição de saúde da parte autora e a necessidade de cirurgia, entendo 

que há incapacidade temporária para o trabalho. Correta a concessão do 

auxílio-doença, que deve perdurar até a recuperação da cirurgia que será 

realizada. IV - Apelação do INSS parcialmente conhecida e improvida. 

(TRF-3 - Ap: 00248958320174039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO 

OTAVIO PORT, Data de Julgamento: 04/04/2018, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2018). Por fim, os documentos 

acostados aos autos demonstram que a doença não era preexistente à 

filiação, cumprindo, assim, a autora o último requisito para concessão do 

auxílio doença. Quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada, 

entendo que estão presentes os requisitos ensejadores, destacando que 

a prova inequívoca foi estabelecida na sentença e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro o pedido, para o fim de determinar o estabelecimento da 
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aposentadoria, nos termos do dispositivo da sentença, em 30 dias a 

contar da ciência desta sentença. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar, o que gera o perigo de dano irreparável, caso tenha que 

aguardar o julgamento do recurso porventura interposto. Por fim, no que 

tange ao termo inicial do benefício, levando em conta que na data da 

suspensão a segurada permanecia incapacitada, conforme perícia médica 

e demais documentos acostados aos autos, é devido o restabelecimento 

do auxílio-doença desde o indevido cancelamento. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO 

DOENÇA. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS. LAUDO 

PERICIAL: FAVORÁVEL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º 

e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não 

baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou STJ. 2. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3. 

Cumprido os requisitos de carência e da qualidade de segurado especial, 

porquanto a parte autora gozou o benefício de auxílio doença a 

trabalhador rural (f. 08/09). 4. Incapacidade parcial e temporária 

comprovada por laudo pericial (f. 48/52): autora vítima de hipertensão 

arterial, diabetes melitus, retinopatia diabética e hipertensiva, glaucoma e 

osteoartrose de coluna cervical e lombar. 5. DIB: Devido o 

restabelecimento do auxílio doença desde a data da cessação indevida do 

benefício (f. 09 - 23.03.2006). 6. Consectários legais: a) correção 

monetária e juros de mora pelo MCJF; 7. A antecipação de tutela deve ser 

mantida tão somente para a implantação do auxílio doença, porque 

presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o 

acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 8. 

Apelação do INSS não provida. Remessa oficial parcialmente provida, nos 

termos dos itens 05 e 06. Mantida a sentença nos demais termos. (TRF-1 - 

AC: 00028126120074013603, Relator: JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), Data de Julgamento: 21/01/2015, SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: 20/02/2015). Desta forma, fixo como termo inicial a 

cessação administrativa do benefício. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente em parte a pretensão autoral para condenar o requerido a 

restabelecer o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a data da 

cessação do benefício, julgando extinto o processo com julgamento do 

mérito. Considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no 

art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para que o INSS 

implante o benefício da autora em trinta dias sob pena de multa diária. 

Atendendo ao disposto no Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as 

informações abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome da 

segurada: Solange Maria da Rocha; II- Benefício concedido: 

Auxílio-doença; III - Renda mensal atual: salário-de-benefício; IV - Data de 

início do benefício: (desde o cancelamento do benefício (02/10/2018); V - 

Data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença. 

Encaminhe-se também os documentos indicados no artigo 387 da CNGC, 

verbis: "Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da 

cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão 

de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento)”. Determino que a correção 

monetária e os juros moratórios sejam calculados conforme Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil/15, 

deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, 

mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da 

condenação não engloba as prestações vincendas. Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56121 Nr: 574-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação do advogado do autor para 

regularização do CPF do mesmo a fim de expedir RPV. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71292 Nr: 12296-22.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação da advogada da parte autora para 

regularizar o CPF do autor para expedição de RPV. É o que me cumpre 

certificar.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002291-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SELI MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FERREIRA JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

EDIJANE RUFINO DA SILVA (CONFINANTES)

MARIA LUZIA MACIEL ESTEVES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1002291-79.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 110.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: SELI 

MELO DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA XAVANTES, N 532, SANTO 

ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MILTON FERREIRA JUNIOR Endereço: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, N 06, AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI 06, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-901 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO RÉUS E TERCEIROS 

INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:SELI MELO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

autônomo, portador do RG nº. 472.092 SSP/MT e CPF nº. 383.943.081-04, 

telefone: (66) 99659-4203, residente e domiciliado na Avenida Xavantes, 

nº 532, Bairro Santo Antônio em Jaciara - MT, assistido pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, vem, respeitosamente, com 

fulcro nos arts. 1.242 do CC/02 e 941 e ss. do CPC, ajuizar a presente 

AÇÃO DE USUCAPIÃO em face do ESPOLIO DE MILTON DA COSTA 

FERREIRA na pessoa de MILTON FERREIRA JÚNIOR, residente e 

domiciliado na Avenida André Maggi, n° 06, bairro CPA I em Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-901. E dos seguintes confinantes: EDIJANE RUFINO DA 

SILVA, brasileira, casada, Auxiliar de Limpeza, portadora do RG nº. 
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0721368-9 e CPF nº 535.664.671-20, residente e domiciliada na Rua 

Tabajara, nº 758, Bairro Santo Antônio em Jaciara – MT, telefone: (66) 

99964-9829; MARIA LUZIA MACIEL ESTEVES, brasileira, solteira, do lar, 

portadora do RG nº. 1923385-0 e CPF nº. 025.492.961-33, residente e 

domiciliada na Avenida Xavantes, nº 542, Bairro Santo Antônio em Jaciara 

– MT, telefone: (66) 99682-2305; ADRIANE CRISTINE C. DE FREITAS 

SIMIONI, brasileira, casada, mediadora, portadora do RG nº 1373808-9 e 

CPF desconhecido, residente e domiciliada na Avenida Xavantes, nº 522, 

Bairro Santo Antônio em Jaciara – MT, telefone: (66) 99623-2377. - DA 

INEXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA A parte 

Autora informa não possuir endereço eletrônico, destarte, não há 

infringência ao inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do Código de 

Processo Civil. DOS FATOS O requerente há 38 anos, tem a posse do 

terreno identificado como: Lote 31, Quadra 212, Bairro Santo Antônio, com 

área de 405,00 m² (quatrocentos e cinco metros quadrados), situado na 

Avenida Xavantes, nº 523, Bairro Santo Antônio em Jaciara - MT, de 

propriedade do requerido conforme matrícula anexo. Referida posse é 

exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica (eis que jamais recebeu 

qualquer oposição/notificação por parte do proprietário e/ou terceiros 

durante todo aquele período); e com ânimo de proprietário (animus domini), 

eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o 

período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem 

imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade do requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 

favor de seu proprietário de fato e de direito. DO DIREITO Da possibilidade 

de usucapir A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da 

propriedade imóvel, conforme previsão inserta nos arts. 1.238 a 1.244 do 

CC/02 e dispositivos correlatos na legislação esparsa. Nas palavras do 

insuperável PONTES DE MIRANDA, No usucapião, o fato principal é a 

posse, suficiente para originariamente se adquirir; não para se adquirir de 

alguém. É bem possível que o novo direito se tenha começado a formar 

antes que o velho se extinguisse. Chega momento em que esse não mais 

pode subsistir, suplantado por aquele. Dá-se, então, impossibilidade de 

coexistência, e não sucessão, ou nascer um do outro. Nenhum ponto 

entre os dois marca a continuidade. Nenhuma relação, tampouco, entre o 

perdente do direito de propriedade e o usucapiente.1 Complementando, 

recorre-se ao sucinto e objetivo conceito do instituto, formulado por CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA, que leciona: (...) [a] usucapião é a aquisição 

da propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e 

com a observância dos requisitos instituídos em lei2 " (g.n.) A justificativa 

do instituto é permitir que uma situação de fato consolidada por um longo 

período receba a proteção jurídica, resguardando a segurança jurídica 

garantida constitucionalmente como direito fundamental (art. 5º, caput, 

CF/88). Por tal razão, o instituto é também referido por parte da doutrina 

como sendo verdadeira prescrição aquisitiva. São inúmeras as 

modalidades de usucapião de imóveis previstas em nosso ordenamento 

jurídico, dentre as quais se destacam a usucapião ordinária (art. 1.242 do 

CC/02); a ordinária pela posse-trabalho (art. 1.242, parágrafo único do 

CC/02); a extraordinária (art. 1.238 do CC/02); a extraordinária pela 

posse-trabalho (art. 1.238, parágrafo único do CC/02); a 

especial/constitucional rural (art. 191 da CF/88 e 1.239 do CC/02); a 

especial/constitucional urbana (art. 183 da CF/88, 1.240 do CC/02 e 9º da 

lei 10.257/01 – Estatuto das Cidades); a especial coletiva (art. 10 do 

Estatuto das Cidades); a indígena (art. 33 da lei 6.001/73 – Estatuto do 

Índio) e, mais recentemente, a familiar (art. 1.240-A do CC/02, inserido pela 

lei 12.424/11). Cada modalidade possui seus requisitos próprios, com 

finalidades sociais próprias e distintas. In casu, o requerente preenchem, 

com plenitude, os requisitos exigidos pela lei...DOS REQUERIMENTOS E 

PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a) Sejam concedidos ao 

requerente os Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 

99, §3° do CPC; b) A citação de ESPOLIO DE MILTON DA COSTA 

FERREIRA na pessoa de MILTON FERREIRA JÚNIOR para que conteste o 

direito postulado sub judice pelo requerente; c) A citação dos confinantes, 

nos endereços indicados no preâmbulo desta peça, para que, desejando, 

e nos termos do art. 942 do CPC, contestem o direito postulado sub judice 

pelos requerentes; d) A citação por edital de todos os eventuais 

interessados neste feito, nos moldes do mesmo art. 942 do CPC, para que 

desejando se manifestem observado o prazo editalício previsto no art. 

232, IV do CPC; e) A intimação, por via postal, dos representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jaciara para que manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do 

art. 943 do CPC; f) A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 do 

CPC, intervenha nos atos deste feito; g) Seja, ao final, julgado procedente 

o pedido, reconhecendose a aquisição originária da propriedade do imóvel 

litigioso através da usucapião extraordinária pelo requerente; h) Seja 

expedido o competente mandado, dirigido ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta circunscrição, ordenando a inscrição da sentença na 

matrícula do imóvel usucapiendo; i) A condenação do requerido nas 

custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, 

requerendo o seu pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, mediante depósito no Banco do Brasil, 

Agência nº 3834-2, conta corrente nº 1041.050-3. j) Sejam as intimações 

relativas a este feito realizadas pessoalmente e endereçadas à 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO Defensoria Pública de 

Jaciara – MT i.v Rua Guayuas, 177, Vale Formoso – Telefone (66) 

3461-1297; CEP 78820-000 GROSSO – NÚCLEO DE JACIARA, tal como 

previsto pela Lei Complementar 80/94 e pela Lei Complementar Estadual nº 

146/03..." DECISÃO: "Vistos, etc.Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial com sua emenda. Defiro o benefício 

da assistência judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da 

CF e artigo 98 do CPC. Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome 

estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, artigo 247). Na 

impossibilidade das demais formas de citação (CPC, artigos 246 e 256), 

cite(m)-se por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele(s) em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Citem-se pessoalmente os 

confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for 

unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada (CPC, artigo 246, § 3º). Por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, 

artigo 259, inciso I). Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município. Após, não sendo apresentada contestação pelos requeridos e 

confinantes citados por edital, nomeio a defensoria pública como curador 

especial para representa-los em juízo, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, do CPC. Apresentadas as contestações, intime-se à parte autora 

para impugná-la, no prazo legal. Por fim, vista ao MPE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira - Juiz de 

Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LOURDETE 

PEREIRA GOMES, digitei. JACIARA, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002568-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA LUZ COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1002568-32.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: VERA LUCIA 

DA LUZ COSTA Endereço: RUA 15, N202, JARDIM AEROPORTO 2, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: ALBINO GOMES 

DA COSTA Endereço: desconhecido FINALIDADE: efetuar a citação do 

polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca 

da decisão que deferiu os alimentos provisórios a serem pagos. RESUMO 

DA INICIAL: "VERA LUCIA DA LUZ COSTA, brasileira, casada, lavadora, 

portadora do RG nº. 95209698-6 SEJSP/MT e CPF nº.425476953-91, 

residente e domiciliada na Rua 15, n°202, Bairro Jardim Aeroporto II em 

Jaciara-MT, CEP 78820-000, telefone (66) 99998-3058, pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem a este Juízo promover o 

pedido de DIVÓRCIO LITIGIOSO em desfavor de ALBINO GOMES DA 

COSTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado local incerto e não 

sabido, (desde já requer o suprimento, nos termos do artigo 319, §§ 1º a 

3º, do CPC), tendo em vista os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir 

delineados: - DA INEXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE 

AUTORA Preambularmente, a parte Autora informa não possuir endereço 

eletrônico, destarte, não há infringência ao inciso II, na forma do § 3º do 

art. 319 do Código de Processo Civil. - DOS FATOS: Requerente e 

requerido casaram no dia 17 de janeiro de 1985 sob o regime de 

comunhão parcial de bens, e estão separados de fato há 28 (vinte e oito) 

anos. Não tens bens. Não tem filhos menores. Não contraíram dívidas. - 

DO DIVÓRCIO No dia 16 de julho de 2010 promulgou-se a tão esperada 

“PEC do divórcio”, que acabou suprimindo de nosso ordenamento jurídico a 

figura da separação judicial. Com a vigência da Emenda Constitucional nº 

66/2010, que alterou o § 6º do art. 226 da Constituição Federal, basta o 

casal ou um de seu membro, insatisfeito da vida em comum, pleitear um 

pedido de divórcio em juízo ou em cartório extrajudicial para romper-se o 

vínculo matrimonial, não mais sendo necessário esperar o tempo de um 

ano, após prévia separação judicial, ou de dois anos de comprovada 

separação de fato. Com efeito, vejamos o que dispõe o comentado 

dispositivo Constitucional, in verbis: “§6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio.”Interpretando a Desembargadora aposentada 

Maria Berenice Dias, sempre manifestando com brilhante sabedoria que 

lhe é peculiar, assim nos orienta quanto à matéria: Ao ser dada nova 

redação ao art. 226, § 6º da Constituição Federal, desaparece a 

separação e eliminam-se prazos e a perquirição de culpa para dissolver a 

sociedade conjugal. Qualquer dos cônjuges pode, sem precisar declinar 

causas ou motivos, e a qualquer tempo, buscar o divórcio. (Artigo 

publicado por meio do Instituto Brasileiro de Direito de Família e 

disponibilizado em 09/07/2010 no endereço http://www.ibdfam.org.br) 

Nesse diapasão, forçosa é a conclusão no sentido de que hoje não existe 

qualquer restrição e nem exigência de prova da causa de separação, nem 

discussão sobre culpa de qualquer dos cônjuges ou sequer comprovação 

de separação de fato para pedir a decretação do divórcio do casal. De 

outra banda, vejamos os esclarecimentos promovidos pelo ilustre civilista 

RICARDO FIÚZA, acerca da legitimidade da requerente em pleitear a 

dissolução do matrimônio: A ação de divórcio tem caráter pessoal, razão 

pela qual a legitimidade em sua propositura é atribuída aos cônjuges, com 

exclusividade, como dispunha o artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 

6.515/77. Já que o casamento vincula os cônjuges, o interesse em 

dissolvê-los somente a eles compete, cabendo-lhes avaliar a conveniência 

ou não da sua manutenção. Assim, injustificável a interferência do Estado 

na vida dos cidadãos nestes assuntos, motivo por que andou bem a 

referida reforma ao eliminar os prazos para a concessão do divórcio, 

respeitando o direito de todos em buscar a felicidade, que não se encontra 

necessariamente na mantença do casamento, mas, muitas das vezes, 

com o seu fim.Nesse sentido é a propositura da presente ação, 

devidamente respaldada em nossa Lei Maior, a fim de desconstituir o 

vínculo matrimonial entre Requerente e Requerido que, destarte, nunca é 

demais lembrar, pode ser realizado a qualquer tempo e sem precisar 

declinar seus motivos. - DO USO DO NOME DE SOLTEIRA Deseja a parte 

autora voltar a usar o nome de solteira, qual seja : VERA LÚCIA GOMES 

DA LUZ. – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: a) Sejam concedidos 

à requerente os Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 

e 99, §3° do CPC; b) A complementação da qualificação da parte ré, nos 

termos do artigo 319, §§1° a 3° do CPC; c) A designação de audiência de 

conciliação; d) A citação; e) SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO 

PARA DECRETAR O DIVÓRCIO DO CASAL, RETORNANDO A 

REQUERENTE A UTILIZAR O NOME DE SOLTEIRA, QUAL SEJA: VERA 

LÚCIA GOMES DA LUZ, EXPEDINDO-SE MANDADO DE AVERBAÇÃO AO 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL COMPETENTE PARA AS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES E, UMA VEZ CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS, 

SEJA EXPEDIDO O COMPETENTE TERMO, JULGANDO-SE PROCEDENTE O 

PEDIDO; f) Seja intimado pessoalmente o representante da Defensoria 

Pública Estadual, conforme o estabelecido no Artigo 128, I da lei 

Complementar Federal n.80/94 e Artigo 5º Lei Complementar Estadual 

146/2003; ..." DECISÃO:"Vistos. Inicialmente, cumpre salientar que o 

presente feito se arrasta desde o ano de 2018, sendo que há tempos a 

requerente, que inclusive já está separada de fato há mais de 28 anos, 

poderia ter o seu divórcio decretado. Frise-se, ainda, que não há bens a 

serem partilhados e não envolve o interesse de menor. Sendo assim, ante 

o lapso temporal de tramitação, a natureza da causa e, ainda, tendo em 

vista a informação de que a parte encontra-se em local incerto ou não 

sabido, bem como ante as tentativas infrutíferas de sua localização (SIEL 

e INFOJUD), CITE-A por edital, nos termos do art. 256, inciso II, §3º do CPC, 

pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no átrio deste 

fórum.Transcorrido o prazo e tendo a parte requerida quedada inerte, 

certifique-se e, sem a necessidade de nova conclusão, remeta-se o 

presente feito à Defensoria Pública, a qual, desde já, NOMEIO como 

CURADORA ESPECIAL, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Apresentada 

a contestação por negativa geral, se for o caso, remeta-se para a 

Defensoria Pública que representa a parte autora para apresentar 

impugnação e, após, voltem os autos conclusos para sentença, eis que o 

feito comporta julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC). Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira - Juiz de 

Direito." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA 

COUTINHO RIBEIRO, digitei. JACIARA, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DOS SANTOS ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDES BALIEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000194-72.2020.811.0010 Criança/adolescente: 

Suzanny dos Santos Balieiro e Davi dos Santos Balieiro 

Requerente/representante: Thais dos Santos Rocha Requerido: Márcio 

Fernandes Balieiro Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença de 

alimentos, proposta por Suzanny dos Santos Balieiro e Davi dos Santos 

Balieiro, representados por sua genitora Thais dos Santos Rocha. Os 

autores pugnaram pela citação do requerido na forma e nos efeitos do art. 

528, §§ 1º e 8º, art. 824 e 831 do Código de Processo Civil, e a concessão 

do benefício da justiça gratuita. É o relato. Decido. Processe-se em 

segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Cite-se o 

executado, no endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, 

pagar os alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de 

efetuar o pagamento, sob pena das sanções previstas no art. 528, §§ 1º e 

8º do CPC. Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias 

vencidas durante o trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo 

devedor para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ). Escoado o prazo, 

intime-se a exequente para o prazo de 05 (cinco) dias manifestar. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000012-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FABIANA SUAREZ DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000012-86.2020.8.11.0010 Requerente: Daniele 

Fabiana Suarez de Oliveira De cujus: Claudinei Rodrigues de Oliveira 

Vistos, etc. Trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo de 

cujus Claudinei Rodrigues de Oliveira. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

Tendo em vista que as informações dos autos de hipossuficiência da 

parte requerente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos da 

lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte ou demonstrada a inveracidade 

da alegada situação de hipossuficiência. DA NOMEAÇÃO DA 

INVENTARIANTE Nomeio como inventariante a requerente Daniele Fabiana 

Suarez de Oliveira, companheira do de cujus Claudinei Rodrigues de 

Oliveira, nos termos do artigo 617, II, do NCPC, que intimada da nomeação, 

prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, e certidões negativas, excetuando-se aquelas que já 

tenham sido apresentadas na inicial, lavrando-se termo circunstanciado 

em Cartório (art. 620, do NCPC). Citem-se, após, o órgão do Ministério 

Público e os interessados não-representados, se for o caso, bem como as 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal (art. 626, do NCPC), 

manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (artigo 629, do NCPC) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634, 

do NCPC), manifestando-se expressamente. Cite(m)-se, também, o(s) 

outro(s) herdeiro(s), se já não estiver (em) representado(s) por 

advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já consigno o prazo de 

vinte dias. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-39.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000138-39.2020.8.11.0010 Exequente: Du Pont do 

Brasil S/A Divisão Pioneer Sementes Executado: Rodrigo Pereira Martins 

Vistos, etc. Trata-se de execução por quantia certa contra devedor 

solvente proposta por Du Pont do Brasil S/A Divisão Pioneer Sementes em 

desfavor de Rodrigo Pereira Martins. Cite-se a parte devedora, conforme 

requerido, para, em 03 (três) dias, pagar o valor integral da dívida (art. 829 

do CPC) ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da juntada aos 

autos do mandado de citação (artigos 914 e 915 ambos do CPC). Não 

havendo pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando o 

executado a respeito dos atos processuais praticados (art. 154, inciso V 

e art. 829, § 1.º, ambos do CPC). Cientifique o executado para, caso 

queira, no prazo para oferecimento dos embargos, uma vez 

reconhecendo o crédito exequente, comprove o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requerendo o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916 do CPC). Arbitro os honorários advocatícios em 10% do 

valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade, advertindo-se o executado da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Cite-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002487-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOLVINO DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002487-49.2019.8.11.0010 Requerente: Dolvino da 

Costa Júnior Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos, 

etc. Trata-se de ação de aposentadoria por idade proposta por Dolvino da 

Costa Júnior em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Firmada a competência deste Juízo, em face do disposto no § 3º do artigo 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 
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posta no artigo 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, face à presunção legal da hipossuficiência da parte, 

especialmente, e em razão da ausência nos autos de indícios em sentido 

contrário. Cite-se, com vistas dos autos, a parte requerida para responder 

à presente demanda, querendo, no prazo legal, que será contado em 

dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Oficie-se à 

Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) 

dias o envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002725-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FELIX DE ATAHIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002725-68.2019.8.11.0010 Requerente: José Carlos 

Felix de Atahides Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de aposentadoria por idade proposta por 

José Carlos Felix de Atahides em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Por outro lado, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, face à presunção de veracidade 

previsa no artigo 99,§ 3º, do NCPC. Cite-se, com vistas dos autos, a parte 

requerida para responder à presente demanda, querendo, no prazo legal, 

que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Novo Código de 

Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, 

solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias, o envio da documentação 

completa do requerimento administrativo formulado pela parte autora, bem 

como, informações a respeito do benefício pleiteado. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003029-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003029-67.2019.811.0010 Requerente: Donizete 

Gonçalves dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS Vistos, etc. Trata-se de ação de aposentadoria por idade proposta 

por Donizete Gonçalves dos Santos em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Por outro lado, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, face à presunção de 

veracidade do artigo 99, § 3º, do CPC. Cite-se, com vistas dos autos, a 

parte requerida para responder à presente demanda, querendo, no prazo 

legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Novo Código de 

Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, 

solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da documentação 

completa do requerimento administrativo formulado pela parte autora, bem 

como, informações a respeito do benefício pleiteado. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-17.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICAT AGRO PECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000230-17.2020.8.11.0010 Exequente: Remi Cruz 

Borges Executada: Cicat Agro Pecuária LTDA (Fazenda Formosa) Vistos, 

etc. Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. Cite-se a 

parte executada, conforme pugnado, a fim de que no prazo de 03 dias 

(CPC, Art. 829), a contar da citação, efetue o pagamento da dívida, 

cientificando-a de que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor embargos no prazo de 15 dias, contados da data da 

juntada do mandado de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) 

ou, no mesmo prazo dos embargos, desde que reconheça o crédito da 

parte exequente, depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, para que possa pleitear o parcelamento do 

restante, em até seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de 

juros moratórios de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC). O deferimento do 

parcelamento depende de manifestação do credor, quanto ao 

preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 NCPC), verba essa que 

será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento 

nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º NCPC). Tão logo verificado pelo 

Oficial de Justiça que não houve pagamento no prazo assinalado, e desde 

que haja suficiente recolhimento de custas, deverá proceder à penhora e 

à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se o executado, se a diligência 

ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º NCPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º NCPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

será intimado também o cônjuge da parte executada, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens (Art. 842 do NCPC). 

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 dias seguintes à efetivação do 

arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1º NCPC). 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 
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NCPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BUENO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo nº 1001287-07.2019.8.11.0010 Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA 

E/OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por 

PEDRO BUENO PEREIRA, em face de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entretanto, o INSS apresentou proposta de acordo 

visando conceder o benefício pleiteado na inicial à parte autora (ID. 

27612344). Instada a se manifestar, a parte autora concordou com a 

proposta apresentada pelo INSS pugnando pela homologação do acordo 

(ID. 27864006). Os autos vieram conclusos. Relatei o necessário, 

fundamento e decido. Analisando os autos verifico que os requisitos de 

validade, existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente 

no acordo firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer 

das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Via de consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, 

inciso III, “b”, do CPC. Tendo em vista que a transação ocorreu antes da 

sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, do CPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58314 Nr: 2300-34.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) JOÃO ALVES DE SOUZA para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, quando da citação o(a) 

indiciado(a) informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. 

Vilson de Souza Pinheiro.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 7 de fevereiro de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104921 Nr: 8600-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS KAIKE ARAUJO DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao AdvogaDO dr. EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES 

OAB/MT 8548, via DJE, da audiência designada para o dia 26/03/2020 às 

16h30min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-51.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000273-51.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:EDILSON 

PEREIRA PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:10 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MAIRA SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000274-36.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LURDES MAIRA 

SANTIAGO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-21.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BARBOSA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000275-21.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE ROBERTO 

BARBOSA TELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 
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J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-06.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI FORGIARINI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000276-06.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:EDINEI 

FORGIARINI DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000277-88.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CRISLAINE DA 

SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-73.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000278-73.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE DE SOUZA 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 8 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000279-58.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIA DE JESUS 

PIRES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIZA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000280-43.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LAURIZA 

SOARES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000281-28.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MAIRA SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar nos autos, tendo em vista que os documentos 

juntados e inicial não pertencem a autora cadastrada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-58.2020.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar nos autos tendo em vista que os documentos 

juntados nos autos e a inicial não pertencem o autos cadastrado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000282-13.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:DEUSELIA LOPES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLIANDRO DA SILVA 

MOURA, LANNING PIRES AMARAL POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA DE FRANCA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000283-95.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VANIA FERREIRA 

DE FRANCA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALVARO LUIZ 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ALLIANZ SEGUROS 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB: 

MT20812/O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:50 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-06.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI FORGIARINI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB: 

MT20812/O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:40 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-14.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDNA SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB: MT15916-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-29.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELE SILVA MATOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB: MT15916-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000284-80.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ROSANGELA 

BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIDE GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB: MT0021129A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIZA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

redesignada em razão da pauta no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

08:05 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA DE FRANCA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB: 

MT7666-O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO redesignada em razão da pauta no dia Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 08:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002349-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BENTO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT10084-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte credora para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATILA CANDELARIA IZIDORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000286-50.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NATILA 

CANDELARIA IZIDORIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002160-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE SIQUEIRA PAIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002160-41.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: GIOVANE SIQUEIRA PAIM Vistos. Autorizo 

que a parte postulante realize o levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição de alvará. Manifeste-se a Exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual saldo remanescente. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002261-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELYELL DANTAS FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002261-78.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CELYELL DANTAS FREIRE Vistos. Certifique-se 

quanto a Autorizo que a parte postulante realize o levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente alvará. 

Manifeste-se o Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a eventual 

saldo remanescente. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001447-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PAZ DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001447-32.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: FABIO PAZ DE ARRUDA Vistos. Autorizo que a parte 

postulante realize o levantamento dos valores vinculados aos autos. Após 

a expedição do alvará, tornem os autos conclusos para penhora online. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000585-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ROJAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000585-61.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JULIO CESAR ROJAS 

MACHADO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Autorizo que a 

parte postulante realize o levantamento do valor incontroverso, qual seja 

R$ 6.217,62 (seis mil duzentos e dezessete reais e sessenta e dois 

centavos). Intime-se a Executada para realizar o pagamento do saldo 

remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora online. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002072-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GISLAINE DELGUINGARO DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002072-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MAIRA GISLAINE 

DELGUINGARO DOS SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Autorizo 

que a parte postulante realize o levantamento dos valores depositados 

aos autos. Intime-se a Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realizar o pagamento do saldo remanescente. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000263-07.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZABETE DA SILVA 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR VIEIRA CAVALCANTE DE MOURA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000003-61.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: CLEUDIMAR VIEIRA 

CAVALCANTE DE MOURA CHAGAS EXECUTADO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Autorizo que 

a parte postulante realize o levantamento do valor incontroverso, qual seja 

R$ 3.818,39 (três mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) 

Intime-se a Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o 

pagamento do saldo remanescente. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AVAILTON CONCEICAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000169-93.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: AVAILTON CONCEICAO DOS 

SANTOS EXECUTADO: FIDC NPL I Vistos. Autorizo que a parte postulante 

realize o levantamento dos valores depositados nos autos. Intime-se a 

Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do 

saldo remanescente. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001728-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001728-85.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: EDNILSON PEREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001254-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001254-17.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ADILSON FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000075-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000075-82.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE DIVINO RODRIGUES DA 

CRUZ EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, 

ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK RODRIGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000287-35.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ERIK RODRIGO 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO MARQUES DE 

ABREU POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

09:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK RODRIGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000289-05.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:HILTON LEMOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO MARQUES DE 

ABREU POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

08:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001602-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001602-69.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI EXECUTADO: SERASA S/A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001464-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MEIGSON ROCHA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001464-68.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MEIGSON ROCHA FERREIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002317-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARGARIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002317-14.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: APARECIDA MARGARIDA DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, 

ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001111-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIANO HENRIQUE FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001111-28.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SALVIANO HENRIQUE FEITOSA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000044-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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VIVIANE PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000044-28.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VIVIANE PIRAN EXECUTADO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001957-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001957-79.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: TATIANE DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001313-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA ROCHA FITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001313-05.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SILVANA FERREIRA ROCHA 

FITA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, 

ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000719-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000719-25.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISAIAS MOREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001720-11.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA CICERA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA RAINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000113-60.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: KATIANA RAINHA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000255-30.2020.8.11.0010. REQUERENTE: WANDERSON DOS SANTOS 

SOUSA REQUERIDO: OI S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo 

de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA COLLETTI MENDES DE BRITO RASIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003241-88.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GRAZIELLA COLLETTI 

MENDES DE BRITO RASIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando a informação 

de que a parte Requerida descumpriu a Tutela Antecipada anteriormente 

deferida nestes autos (id. 27082704), MAJORO a multa diária para o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), e ainda DETERMINO que seja intimada a parte 

Requerida para que dê imediato cumprimento ao disposto na decisão (id. 

27082704), sob pena da multa acima fixada. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000258-82.2020.8.11.0010. REQUERENTE: WANDERSON DOS SANTOS 

SOUSA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo 
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de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000233-69.2020.8.11.0010. REQUERENTE: DONIZETI JOSE DIAS 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo 

de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000232-84.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ELIANE FERREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003373-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL MARTINS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RECONVINDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003373-48.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSUEL MARTINS DE PINHO 

RECONVINDO: OI S.A Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 
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PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo 

de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-77.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000226-77.2020.8.11.0010. REQUERENTE: VALERIA CARMO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000248-38.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SILVA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Atento ao poder 

geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 
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indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-61.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON CARVALHO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

811 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000240-61.2020.8.11.0010. REQUERENTE: EDENILSON CARVALHO 

MODESTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral de 

cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000066-23.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS 

Vistos. Autorizo que a parte postulante realize o levantamento dos valores 

vinculados aos autos. Ademais, DEFIRO a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo a diligência ser realizada pela parte exequente. 

Manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEILIANE FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000161-82.2020.8.11.0010. REQUERENTE: KEILIANE FERREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK RODRIGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000287-35.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ERIK RODRIGO MARTINS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e 

após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser 

analisada levando-se em conta a inversão do ônus da prova operada em 

prol do consumidor, o qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir 

prova de fatos negativos, como no presente, no qual a autora alega 

desconhecer a origem dos débitos pelos quais teve sua energia elétrica 

cortada, sendo incumbência da parte Requerida a apresentação dos 

documentos que comprovem a regularidade de tais cobranças. Verifico 

que o autor juntou aos autos os comprovantes de pagamento das últimas 

cinco faturas de energia, o que demonstra, a princípio, que sua situação 

perante a requerida não permitiria a interrupção no fornecimento do 

serviço, ensejando assim o deferimento da medida liminar. O perigo da 

demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se o Requerente com 

o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso, situação 

que enseja notório prejuízo e autoriza a concessão da medida ora 

pleiteada. Ademais, consigno que a medida não se mostra irreversível, 

pois, restando a Requerida vencedora ao final da demanda, bastará que 

tome as providências cabíveis à cobrança de eventual débito reconhecido 

em seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino que a Requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

na UC º6/2124142-7, no prazo de 12 (doze) horas, devendo se abster de 

realizar qualquer ato de cobrança pelos valores ora discutidos, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000289-05.2020.8.11.0010. REQUERENTE: HILTON LEMOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e 

após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser 

analisada levando-se em conta a inversão do ônus da prova operada em 

prol do consumidor, o qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir 

prova de fatos negativos, como no presente, no qual a autora alega 

desconhecer a origem dos débitos pelos quais teve sua energia elétrica 

cortada, sendo incumbência da parte Requerida a apresentação dos 

documentos que comprovem a regularidade de tais cobranças. Verifico 

que o autor juntou aos autos os comprovantes de pagamento das últimas 

seis faturas de energia, o que demonstra, a princípio, que sua situação 

perante a requerida não permitiria a interrupção no fornecimento do 

serviço, ensejando assim o deferimento da medida liminar. O perigo da 

demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se o Requerente com 

o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso, situação 
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que enseja notório prejuízo e autoriza a concessão da medida ora 

pleiteada. Ademais, consigno que a medida não se mostra irreversível, 

pois, restando a Requerida vencedora ao final da demanda, bastará que 

tome as providências cabíveis à cobrança de eventual débito reconhecido 

em seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino que a Requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

na UC nº 6/2017809-1, no prazo de 12 (doze) horas, devendo se abster 

de realizar qualquer ato de cobrança pelos valores ora discutidos, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002317-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARGARIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002317-14.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: APARECIDA MARGARIDA DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, 

ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS DE JESUS ABRAHAO (REQUERENTE)

GEDAILSA MACHADO ABRAHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE MARCO CUGINOTTI OAB - SP405318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001325-19.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GEDAILSA MACHADO 

ABRAHAO, MARCOS VINICIOS DE JESUS ABRAHAO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Considerando que a parte Exequente concorda 

com os valores depositados pela parte Executada, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, 

ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON DE JESUS DAS CHAGAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000943-26.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOANILSON DE JESUS DAS 

CHAGAS PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000261-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000261-08.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ADRIANA DE ALMEIDA GOMES 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 
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procuração especial para tanto. Considerando a duplicidade de valores 

bloqueados, deve-se atentar para a liberação dos valores da seguinte 

maneira: R$ 5.594,74 (cinco mil e quinhentos e noventa e quatro reais e 

setenta e quatro centavos) em favor da EXEQUENTE. R$ 5.594,74 (cinco 

mil e quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) em 

favor da EXECUTADA . Atente-se para adequada autuação e distribuição 

na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e registrada pelo 

sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001720-11.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA CICERA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DOS SANTOS LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000958-92.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GUSTAVO DOS SANTOS 

LACERDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, 

ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003516-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003516-71.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSELI SOUZA LOPES 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Tendo em vista a 

concordância da Embargada, ACOLHO os argumentos levantados pelo 

embargante para declarar excesso de execução sobre a quantia de 

872,26 (oitocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos). 2. 

Considerando, no mais, que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC. 3. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 4. 

Atente-se para a liberação dos valores da seguinte maneira: R$8.722,64 

(oito mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) em 

favor da parte EMBARGADA (ROSELI SOUZA LOPES) R$ 872,26 

(oitocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) em favor da 

EMBARGANTE (TELEFONICA BRASIL S.A) 5. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. 6. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. 7. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002049-96.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR FERNANDES PEREIRA MACHADO (HERDEIRO)

F. E. C. M. (HERDEIRO)

DUANA FERNANDA HANAUER MACHADO (HERDEIRO)

WELLIGTON CLEVIO OTTENIO MACHADO (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de cinco (05) dias, prestar o 

compromisso de inventariante, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, e certidões negativas, excetuando-se aquelas que já 

tenham sido apresentadas na inicial, lavrando-se termo circunstanciado 

em Cartório (art. 620, do NCPC).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001075-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE ROBERTO BARBOZA (HERDEIRO)

CLAUDEMIR RODRIGUES BARBOSA (HERDEIRO)
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ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS (HERDEIRO)

LUCILEIA BARBOSA (HERDEIRO)

IOLANDA RODRIGUES BARBOSA (HERDEIRO)

ANTONIO BARBOSA (HERDEIRO)

MICHELE BISPO BARBOSA (HERDEIRO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

LUIZA APARECIDA BARBOSA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001075-59.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA REQUERIDO: ORLANDO RODRIGUES 

BARBOSA Vistos etc. Intime-se o inventariante para que em 15 dias se 

manifeste acerca da Manifestação de id. 23158724. No mais, cumpra-se 

integralmente o determinado em Decisão id. 22214372. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juara/MT, 28 de Novembro de 2019. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93345 Nr: 3362-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdVdJU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AeVL, VNGdOV, VAdQ, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da certidão do oficial de ref: 113, para requerer 

o que direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 2416-16.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alisson Rafael Prill

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Certifico que nesta data intimei a Advogada do Autor para Ciência de 

certidão de Fls.100.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Joselaine 

Silva dos Anjos - OAB:23765/O, Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 Trata-se de pedido de reconsideração com relação à decisão que deferiu 

a Busca e Apreensão do menor (...) DECIDO. Com relação à 

desnecessidade de acompanhamento por parte de Conselheiros 

Tutelares, verifica-se que o relatório onde consta tal informação 

encontra-se juntado aos autos desde fevereiro de 2019, não havendo 

qualquer insurgência pela parte autora, estando precluso eventual 

questionamento. Quanto ao fato de responder criminalmente, não só o 

princípio da não culpabilidade afasta tal alegação, mas também a previsão 

do art. 23, §2º do ECA, não havendo motivos para impedir o contato do 

genitor com seu filho pelo fato de responder a processo criminal. Quanto à 

alegação de inexistência de endereço fixo, com base na certidão 

constante dos autos Código 532492 da Comarca de Cuiabá, o que seria 

relevante, verifica-se que na referida certidão, datada do dia 22/01/2020, 

o Sr. Oficial de Justiça consignou informação de que Luciano Vargas teria 

se mudado da residência localizada na Rua La Paz, nº 2920, Bairro Jardim 

das Américas, daquela Comarca, em março de 2018, sem deixar 

paradeiro. Ocorre que, verifica-se a existência de Estudo Psicossocial 

realizado com genitor no endereço acima dia 13 de fevereiro de 2019, u 

seja, em data posterior a mencionada ao meirinho. Desta forma, não se 

sustenta a alegação da parte autora acerca da inexistência de endereço 

fixo.No mais, com relação à intenção de se ausentar da Comarca de 

Juara, verifica-se que não há nenhum impedimento para tanto, ao 

contrário, o estreitamento do laço entre pai e filho se dará com a 

convivência do menor junto à residência do genitor e sua família. Assim, 

não há razões para impedir que o exercício do direito de visita (férias) se 

dê fora desta Comarca, restando prejudicado o pedido alternativo.Por fim, 

quanto ao pedido de realização de estudo para comprovar a prática de 

alienação parental, verifica-se que tal prática foi reconhecida em decisão 

por todo acervo probatório dos autos. Assim, mantenho a decisão pelos 

fundamentos acima. Intimem-se as partes e após, conclusos para 

sentença.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001834-23.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA TEIXEIRA DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

ANALIA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ZENILDA TEIXEIRA VILACA (LITISCONSORTES)

VALDIRA TEIXEIRA DE SOUZA (LITISCONSORTES)

JOAO BATISTA TEIXEIRA DA SILVA (LITISCONSORTES)

LORIVAL TEIXEIRA DA SILVA (LITISCONSORTES)

EDINA TEIXEIRA DA SILVA (LITISCONSORTES)

EDINEIA DE MELO MARCOLINO (LITISCONSORTES)

LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (LITISCONSORTES)

GIDAZIO TEIXEIRA DA SILVA (LITISCONSORTES)

HEDERSON TEIXEIRA DA SILVA (LITISCONSORTES)

VALDECI TEIXEIRA LOPES (LITISCONSORTES)

EDNEY EZEQUIEL DE MELO (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALIA TEIXEIRA DOS SANTOS OAB - 066.679.928-85 (PROCURADOR)

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA (ESPÓLIO)

MARIA DA SILVA CATELAN (LITISCONSORTES)

FORTUNATA MOREIRA DA SILVA (ESPÓLIO)

EDSON TEIXEIRA DA SILVA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001834-23.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ANALIA 

TEIXEIRA DOS SANTOS LITISCONSORTES: ISAURA TEIXEIRA DOS 

SANTOS, LORIVAL TEIXEIRA DA SILVA, JOAO BATISTA TEIXEIRA DA 

SILVA, HEDERSON TEIXEIRA DA SILVA, GIDAZIO TEIXEIRA DA SILVA, 

EDINA TEIXEIRA DA SILVA, ZENILDA TEIXEIRA VILACA, LUCIA 

APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, VALDECI TEIXEIRA LOPES, VALDIRA 

TEIXEIRA DE SOUZA, EDINEIA DE MELO MARCOLINO, EDNEY EZEQUIEL 

DE MELO PROCURADOR: ANALIA TEIXEIRA DOS SANTOS ESPÓLIO: 

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, FORTUNATA MOREIRA DA SILVA 

LITISCONSORTES: MARIA DA SILVA CATELAN, EDSON TEIXEIRA DA 

SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Inventário na forma de 

Arrolamento Comum proposto por Analia Teixeira dos Santos, qualificada 

nos autos. Indicou bem a ser inventariado, atribuindo o valor de R$ 

408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais). Requereu por os benefícios da 

Justiça Gratuita. Juntou documentos. Pois bem. Antes de receber a 

presente ação, torna-se necessário uma melhor análise quanto a 

gratuidade da justiça. A declaração de pobreza, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso a 

parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento. Porém, diante da natureza da presente ação as benesses 
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da gratuidade da justiça devem ser analisadas quanto aos bens a serem 

inventariados e não quanto a pessoa inventariante. Se o espólio pede 

assistência judiciária gratuita, é dele que a Justiça deve exigir o exame de 

patrimônio, e não do inventariante. Sendo assim, torna-se controverso o 

pedido da parte autora quanto ao imóvel indicado na exordial, que por si só 

possui montante incompatível com o espírito da lei que regula sua 

concessão. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 99,§2º do 

NCPC, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, devendo a 

parte autora ser INTIMADA para que providencie a comprovação do 

recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, que requeira o parcelamento das custas (art. 

98,§6º NCPC). Transcorrido o prazo para emenda, certifique-se. Após, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000161-92.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (REQUERENTE)

M. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO PEREIRA GUIMARAES FERREIRA GOMES OAB - RJ137473 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DIAS DE PINHO GOMES OAB - RJ110389 (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000161-92.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

DAINHANEADE SOUZA CARMO, M. D. C. B. REQUERIDO: RAFAEL 

BAUDINO BENTES DECISÃO Deferindo a produção de prova testemunhal, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de 

fevereiro de 2020 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha 

arrolada pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa 

em função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000161-92.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (REQUERENTE)

M. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO PEREIRA GUIMARAES FERREIRA GOMES OAB - RJ137473 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DIAS DE PINHO GOMES OAB - RJ110389 (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000161-92.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

DAINHANEADE SOUZA CARMO, M. D. C. B. REQUERIDO: RAFAEL 

BAUDINO BENTES DECISÃO Deferindo a produção de prova testemunhal, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de 

fevereiro de 2020 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha 

arrolada pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa 

em função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000161-92.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (REQUERENTE)

M. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO PEREIRA GUIMARAES FERREIRA GOMES OAB - RJ137473 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DIAS DE PINHO GOMES OAB - RJ110389 (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000161-92.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

DAINHANEADE SOUZA CARMO, M. D. C. B. REQUERIDO: RAFAEL 

BAUDINO BENTES DECISÃO Deferindo a produção de prova testemunhal, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de 

fevereiro de 2020 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha 

arrolada pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa 

em função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 
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de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000161-92.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (REQUERENTE)

M. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO PEREIRA GUIMARAES FERREIRA GOMES OAB - RJ137473 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DIAS DE PINHO GOMES OAB - RJ110389 (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000161-92.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

DAINHANEADE SOUZA CARMO, M. D. C. B. REQUERIDO: RAFAEL 

BAUDINO BENTES DECISÃO Deferindo a produção de prova testemunhal, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de 

fevereiro de 2020 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha 

arrolada pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa 

em função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000161-92.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (REQUERENTE)

M. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO PEREIRA GUIMARAES FERREIRA GOMES OAB - RJ137473 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DIAS DE PINHO GOMES OAB - RJ110389 (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000161-92.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

DAINHANEADE SOUZA CARMO, M. D. C. B. REQUERIDO: RAFAEL 

BAUDINO BENTES DECISÃO Deferindo a produção de prova testemunhal, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de 

fevereiro de 2020 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha 

arrolada pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa 

em função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-44.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000494-44.2019.8.11.0018. REQUERENTE: MARIA DO 

SOCORRO SOUSA COSTA REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DESPACHO Considerado a certidão expedida nesta 

data, pela gestora da vara, informando que o sistema não gerou as 

intimações necessárias, entendo ser inviável a realização da presente 

audiência. Designo nova data para 10/03/2020 às 14:30min. Intimem-se as 

partes. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 66451 Nr: 3350-71.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Petição de fl. 132, pugnando pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias 

para habilitação da herdeira da parte requerente, ante ao seu falecimento, 

conforme certidão de óbito à fl. 133.

Analisado nos autos que o lapso temporal já se escoou, intime-se a 

procuradora da parte requerente, para que, traga aos autos os 

documentos necessários para a habilitação da herdeira, que inclusive 

deverá ser representada por sua genitora, uma vez que se trata de menor 

impúbere.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74952 Nr: 3650-96.2015.811.0018
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Desenvolvimento Agrícola - COODEAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sergio de Oliveira Martins, Dilck 

Christina Binde Martins, Silvio Ferreira de Albuquerque Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de execução para entrega de coisa incerta, proposta por 

COODEAGRI – COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, em 

face de MAURO SERGIO DE OLIVEIRA e outros, todos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, intimada a parte exequente via advogado e 

pessoalmente para dar prosseguimento no feito sob pena de extinção, 

esta quedou-se inerte.

Nesse passo, a extinção do feito é medida que se impõe, ante ao evidente 

desinteresse da parte exequente.

 É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto.

Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte exequente em 

promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem 

resolução do mérito. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63178 Nr: 612-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 D E S P A C H O

Declaro, por motivo de foro íntimo, suspeição para apreciar o presente 

feito, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC.

 Remetam-se os autos ao substituto legal, para processamento e 

julgamento do feito.

Anote-se a suspeição no sistema e na capa dos autos, evitando-se a 

conclusão indevida a este Magistrado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42506 Nr: 2934-11.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco Bradesco S/A em 

face de Ana Carolina Borges de Oliveira, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro as partes informaram a realização de acordo e a 

quitação da dívida, bem como pugnaram pela extinção do feito (f. 

114/115).

Vieram-me conclusos.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe, pois, conforme 

minuta apresentada nos autos, as partes transacionaram.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes às f. 114/115, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, alínea 

“b” do CPC, e por consequência JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o cumprimento da obrigação.

Eventuais custas remanescentes serão suportadas pela parte executada 

e, honorários advocatícios conforme pactuado pelas partes no item 04.

 Desde já, determino que se proceda as baixas necessárias em eventuais 

gravames, às expensas da executada.

 Tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal (f. 114-v), 

certifique-se o trânsito em julgado, e após arquive-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107791 Nr: 2047-80.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Francisco de Lima e Cia Ltda - ME, 

Vanderlei Carlos de Lima, Veralba de Souza Ramos de Lima, Neuza Brito 

Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico irregularidades que devem ser sanadas.

Desentranhe-se a petição de fls. 107/157 e proceda-se a distribuição por 

dependência destes autos, conforme disposição do art. 914, §1º do CPC.

No mais, verifico que o embargante não efetuou o recolhimento das custas 

processuais e, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Somente o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições 

de suportar as custas, despesas processuais e os honorários 

advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da 

assistência judiciária gratuita, o que não restou demonstrado no caso dos 

autos.

Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do 

benefício da justiça gratuita, indefiro-o.

 Dessa forma, intime-se a parte embargante para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

recolhimento das custas e taxa processuais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo do processo de execução, por 

simples petição (fls. 94/102) tenho que deve ser indeferido por falta de 

previsão legal, devendo ser apreciado nos embargos apresentados.

 Por fim, intime-se a parte exequente para dar seguimento na execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75811 Nr: 122-20.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernandes Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Considerando as informações apresentadas à fl. 103.

 Intime-se a patrona do autor para apresentar certidão de óbito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90354 Nr: 1835-93.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Vilhagra Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao 

autor segurado VANDERLEI VILHAGRA GALVÃO o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 

18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, 

desde a data do requerimento administrativo – 05/01/2017 (fl. 18), 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e 

Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar 

da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao 

mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 

161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, 

compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no 

período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme 

Súmula STJ 85.Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90835 Nr: 2071-45.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geverson Ramos Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao 

autor segurado GEVERSON RAMOS ANTONIO o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, 

alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado 

pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação do benefício – 15/08/2016 (fl. 23/25), extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97276 Nr: 5294-06.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina Salviano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100632 Nr: 7019-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas de Almeida Cavichiolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face de DOUGLAS DE 

ALMEIDA CAVICHIOLLI, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente peticionou informando que 

compôs acordo com o executado, pugnando por sua homologação e 

consequentemente a extinção da ação (fls. 120/124).

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fls. 120/124), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Proceda-se as baixas necessárias em relação, de eventual 

penhora/restrição realizada nestes autos.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64552 Nr: 1873-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Pereira de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JUARA - Fundo Municipal de Previdência 

Social, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, Lidiane 

Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784, Ruth Cardoso Ribeiro dos 

Santos - OAB:10350 MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da parte autora para condenar os requeridos Prev-Juara e 

Município de Juara a pagar a integralidade do último salário percebido pelo 

servidor Roberto Pereira de Medeiros como aposentadoria por 
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invalidez.Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Os valores na forma 

integral serão devidos desde a data da concessão de aposentadoria 

(01/02/2014) e incidirão correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.Em face da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil, sendo qu03e tal montante deverá ser pago 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55369 Nr: 1572-37.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Luciana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO 

TAVARES - OAB:3.961-MT

 Intimar partes para se manifestarem quanto decisão do TJMT de 

ref.171-177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67913 Nr: 258-51.2015.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT, Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16.284, Willian Hideki Yamamura - OAB:12624-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que tiver de direito no prazo de 

15 dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69567 Nr: 1088-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Juara Ltda - ME, Vanessa Franciely 

da Silva, José Fermino de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:7295/Pr, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Endereço do Fórum: Rua Anita Garibaldi, Nº 94w, Bairro: Jardim Boa 

Vista, Cidade: Juara-MT, CEP:Endereço do Fórum: Rua Anita Garibaldi, Nº 

94w, Bairro: Jardim Boa Vista, Cidade: Juara-MT, CEP:

78.575-000, Telefone(s): (66) 3556-1496, (66) 3556-2386

Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 1291-76.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bernadelli, Neide Meneguetti Bernadelli, Susana 

de Castro Martin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de PLINIO MARIN, Sabino Ferreira da 

Silva, João Henrique dos Santos, João Augusto Leite, Valdomiro Alves de 

Alvarenga, Joao Gomes Pinheiro, Elson Ferreira da Silva, Esmeraldino 

Costa, Valdeni Almeida dos Santos, Nilson Ferreira da Silva, Israel de 

Souza Aragão, ELIETE OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para informar o endereço do João 

Gomes Ribeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40574 Nr: 1025-31.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Barbosa Jardim Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que de direito no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65803 Nr: 2901-16.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Juara Ltda - ME, Vanessa Francieli 

da Silva, Kelson Jose Dias Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimo o patrono da parte autora para retirar em secretária, carta 

precatória para seu devido cumprimento no prazo legal, bem como 

depositar o pagamento das diligências para cumprimento de mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88019 Nr: 658-94.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento de sentença de ref.37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134119 Nr: 5262-30.2019.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínolo de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista Gusmão - OAB:3127-A
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 Intimar patrono da parte executada para se manifestar quanto a juntada 

de petição do autor de ref.15.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000870-30.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONZALES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000870-30.2019.8.11.0018. REQUERENTE: NELSON 

GONZALES FILHO REQUERIDO: SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR 

DECISÃO Inicialmente, remetam-se os autos ao CEJUSC, a fim de que seja 

designada nova data para a realização da audiência de 

conciliação/mediação. Diante das informações contidas nos autos, dando 

conta da dificuldade em encontrar o executado, DEFIRO o pedido de Id. 

26777930 e determino a citação do executado por hora certa, nos moldes 

do artigo 252 do NCPC. Para tanto, EXPEÇA-SE Carta Precatória para a 

comarca de São Paulo-SP, observando-se o endereço declinado no item 3 

da petição de Id. 26777930. CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000622-98.2018.8.11.0018. AUTOR(A): MAURICIO 

RODRIGUES REU: SEGURADORA LÍDER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Para 

o deslinde do feito, entendo imprescindível a produção de prova pericial, 

razão pela qual, nomeio o médico perito o Dr. Ricardo Leandro Felipe, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (CPC art. 466). Destarte, em 

observância ao disposto na CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, a 

impor perícia e verificação demorada da matéria que exige conhecimentos 

técnicos, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo 

a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários do perito referente 

à perícia no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE o médico perito para que 

marque data e local para realização da perícia, o que deve ocorrer no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Encaminhem-se ao perito os quesitos 

apresentados e na forma do art. 470, II do CPC, apresento os quesitos do 

juízo, a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA (0 a 100%), se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Deverá a Gestora Judiciária, 

assim que informada da data da realização dos trabalhos periciais, 

proceder às intimações necessárias, bem como, enviar ao profissional 

nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e por este juízo (art. 

474, do CPC). Após, a conclusão dos trabalhos periciais, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Após, volte-me concluso. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-48.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ACIOLI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000194-48.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:RAFAEL ACIOLI 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ALBERTINI 

COLET POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

24/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-33.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRA MARIA AZILIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-33.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:LESSANDRA 

MARIA AZILIERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ALBERTINI 

COLET POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

24/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 07/2020-CNPar

 O Doutor VAGNER DUPIM DIAS, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de 

Juína, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº 03/2020-DF- disponibilizada no DJE nº 

10669, publicada em 04.02.2020, para fazer constar que onde se lê:para 

exercer a função de Gestora Administrativa II e Distribuidora.

Leia-se: para exercer a função de Gestora Administrativa II.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Juína-MT, 10 de fevereiro de 2020

 Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

* O EDITAL n. 02/2020/DF completo, que torna público o resultado do 

Processo Seletivo para credenciamento de Pessoas Físicas para atuar na 

área de Fisioterapia na Comarca de Juína, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001243-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS 

O DÉPOSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001525-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. B. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

30/04/2020, ÀS 08H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT. OUTROSSIM, INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA QUE PROMOVA A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA NA ID 28975510, PARA A COMARCA DE BRASÍLIA-DF, BEM 

COMO COMPROVE NOS AUTOS A SUA DISTRIBUIÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001433-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. S. (AUTOR(A))

I. N. S. (AUTOR(A))

H. G. N. S. (AUTOR(A))

G. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZULMARINA BATISTA NUNES OAB - 016.287.381-62 (REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (REU)

 

.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000039-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI - ME (REU)

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

03/04/2020, ÀS 13H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE DOS SANTOS SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

03/04/2020, ÀS 09H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001539-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA BRINGEL SOUSA (REU)

JOSE SOARES DE SOUZA (REU)

DENIS BRINGEL SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 02/03/2020, ÀS 

10H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT. OUTROSSIM, INTIMAÇÃO PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA 

A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 04 E MÓDULO 05. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS RICARDO REIS DUARTE (REU)

ENEDINA MARIA DOS REIS DUARTE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

03/04/2020, ÀS 10H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150680 Nr: 84-45.2020.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSÊNCIA MODAS, J. F. XAVIER GARCIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARCANTONIO - 

OAB:180586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 
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OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43740 Nr: 3138-39.2008.811.0025

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI CÂNDIDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, SAMUEL 

PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM CARTÓRIO O FORMAL DE PARTILHA 

EXPEDIDO NOS AUTOS.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001539-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA BRINGEL SOUSA (REU)

JOSE SOARES DE SOUZA (REU)

DENIS BRINGEL SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 02/03/2020 PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO 

PETENGILL PROCESSO n. 1001539-33.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 

93.714,30 ESPÉCIE: [Acessão, Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) 

POLO ATIVO: Nome: ISOLETE ARCENO DE SOUZA, Endereço: Rua Pato 

Branco, 607/N, Módulo V, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000. POLO PASSIVO: 

Nome: JOSE SOARES DE SOUZA, Endereço: Rua Rondonópolis, 161, 

Modulo V, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000. Nome: DIANA BRINGEL SOUSA, 

Endereço: Rua das Margaridas, 53, Módulo IV, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000. Nome: DENIS BRINGEL SOUZA, Endereço: ACF PAES 

BARRETO, 1483, RUA ARY PAES BARRETO 1973, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-970. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, dos termos 

da ação que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, devendo se fazer representado por advogado 

particular, oportunidade na qual será buscada composição entre as 

partes, tudo conforme despacho e documentos em anexo e 

vinculados/disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação/Mediação, Sala: CEJUSC, Fórum de JUÍNA, Data: 02/03/2020, 

Hora: 10:30H. ADVERTÊNCIAS À PARTE: a) Havendo conciliação, será 

reduzida a Termo e homologada por sentença. b) Não havendo 

autocomposição, sai o réu/interessado intimado para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). c) Caso não 

tenha condições financeiras de constituir defensor nos autos, a parte 

deverá comparecer previamente na Diretoria do Foro desta Comarca de 

Juína/MT, munida de documentação comprobatória da sua hipossuficiência 

financeira, para análise da possibilidade de nomeação de Advogado (a) 

dativo em seu favor. d) Nos termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento (2%) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. e) Aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal responde por Litigância de Má-Fé, 

conforme disciplina o art. 80, incisos II e III, do NCPC. f) Havendo 

desinteresse da parte requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). g) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Usucapião promovida por Isolete Arceno de Souza em face de José 

Soares de Souza, Espólio de Maria da Consolação Bringel Sousa, Diana 

Bringel Sousa e Dênis Bringel Sousa, tendo como objeto o imóvel 

registrado atualmente na matrícula n° 16010 do Livro n° 02 do 1º Serviço 

de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína em nome do 

Requerido JOSÉ SOARES DE SOUZA. A presente ação foi distribuída em 

14/12/2017, com valor da causa de R$ 93.714,30, e recebida pelo 

despacho inicial em 30/05/2018 (ID 13435138). DECISÃO: "VISTOS. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial e a sua emenda. Citem-se, pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), os 

requeridos, confinantes conhecidos e nominados na inicial, e por EDITAL, 

com o prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos identificados (art. 259, inciso I, do CPC). Intimem-se para 

que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, instruindo com cópia do mapa e do memorial descritivo do 

imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se 

sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do Código de Processo 

Civil). O prazo para contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, 

observadas as prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo 

diploma legal, iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC. Intime-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências." 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei. JUÍNA-MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000116-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO(A))

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

MARIO ANTONIO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000116-38.2017.8.11.0025 

[Pagamento, Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, 

Obrigação de Entregar] EXEQUENTE: SEBASTIAO INACIO DA SILVA 

EXECUTADO: CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ VISTOS. Havendo 

renitência dos devedores em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Ainda, 

diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar 

veículos em nome dos executados e que não possuam restrições de 

qualquer natureza. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Às providências. 

Juína/MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-44.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000167-44.2020.8.11.0025 

AUTOR: WAGNER DA SILVA SANTOS REU: SIMONE ALVES DA SILVA 

VISTOS. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens vertida por Wagner da Silva Santos em face 

de Simone Alves da Silva, alegando, em síntese, que manteve união 

estável com a requerida por 05 anos e 07 meses, porém, em razão 

desavenças irreconciliáveis, pretende a dissolução da união vivenciada e 

a consequente partilha de bens. Narra que após a separação a requerida 

ficou na posse do imóvel em que residiam, razão porque requer, em sede 

de tutela de urgência, a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel 

comum, no valor correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais). É breve 

o relato. Decido. De acordo com sistemática do novo Código de Processo 

Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência 

(art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência, quanto de evidência, 

permite que o titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, 

aparentemente faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 

300 do NCPC, para o deferimento da tutela de urgência, há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos 

autos, o autor pretende lhe seja assegurado liminarmente o direito de 

receber o valor do aluguel a quem tem direito, tendo em vista que a 

ex-cônjuge utiliza com exclusividade o imóvel que pertencia a ambos. O 

art. 1.319 do Código Civil dispõe: "Cada condômino responde aos outros 

pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou." Assim, 

havendo o uso exclusivo do bem por um dos cônjuges, cabível o 

ressarcimento do coproprietário pelos valores que poderia auferir com a 

exploração do bem. De fato, se o imóvel está sob uso exclusivo e gratuito 

do outro consorte, o ordenamento jurídico autoriza que, até a partilha do 

bem comum, seja arbitrado aluguel em favor do outro condômino com o 

objetivo de assegurar o seu direito à percepção do valor a título de 

remuneração mensal. No entanto, conforme entendimento recente 

assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, antes da partilha tal 

pretensão somente será possível com a identificação inequívoca dos bens 

e do quinhão de cada ex-cônjuge. Nesse sentido: "Na separação e no 

divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo 

bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter 

sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao 

pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde 

que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio 

inequívoco" (REsp n. 1.250.362/RS, rel. Ministro Raul Araújo, DJe 

20.02.2017). Na hipótese em análise, neste momento processual inexiste 

qualquer certeza quanto a integralidade do patrimônio do casal, bem como 

eventual projeção de partilha, fato este que impede a concessão da 

medida sem que se amealhem provas mais robustas a amparar a 

pretensão. Ademais, há que se observar que o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) indicado pelo autor para arbitramento do aluguel veio 

desacompanhando de qualquer laudo de avaliação que indique o 

parâmetro utilização para sua fixação, fragilizando o argumento exordial e 

desaconselhando o deferimento da tutela provisória perquirida. Portanto, 

neste momento processual, indefiro o pedido de tutela provisória 

formulado pelo autor. Por conseguinte, DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte 

requerida para comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 

334, § 5º do NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a 

decorrer da aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado 

por advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de 

constituir defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na 

Diretoria do Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação 

comprobatória da sua hipossuficiência financeira, para análise da 

possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça 

constar no mandado às advertências legais. Tratando-se de ação 

versando sobre união estável, determino o processamento da lide em 

segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC. Concedo ao autor 

os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002151-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUELI CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1002151-97.2019.8.11.0025 

[Nulidade / Anulação] REQUERENTE: DARCI MACHADO REQUERIDO: 

MARIA SUELI CHAGAS VISTOS. Acolho a emenda formulada no Id. 

27372886, a qual passa a integrar o pedido inicial. Trata-se de ação de 

divórcio, no bojo da qual para análise do pedido de justiça gratuita 

formulado foi determinado que a autora comprovasse sua hipossuficiência 

financeira, no entanto, apesar de regularmente intimada da decisão, 

limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência, deixando de trazer 

aos autos qualquer documentão que sequer indiciasse a precariedade 

alegada. Dito isso, saliento que não me convenço de que a interpretação 

da norma preconizada na Lei nº 1.060/50 e reproduzida – com melhor 

redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, signifique que toda vez que a pessoa 

física declarar-se pobre, automaticamente terá direito ao benefício, sem 

qualquer juízo crítico sobre isso. A assistência judiciária gratuita remonta 
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suas origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu 

art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento 

que percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de 

atestado de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). 

Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples 

afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela 

atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1060/50, conhecida como lei de 

assistência judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por 

sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga previsão 

expressa de que para o usufruto do benefício da assistência judiciária 

gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, a 

jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência. Entretanto, como se trata de 

presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham 

condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e 

deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. 

Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 

judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). Nesse sentido: 

JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é 

concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em 

condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação 

possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras 

provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. 

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se uma verdadeira 

banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à 

justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos, porém 

usufruído por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com 

o custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Dito isso, na hipótese versanda, mesmo devidamente 

intimado a fazê-lo, o autor não juntou aos autos um único documento 

sequer que atestasse a sua precariedade financeira, tendo permanecido 

inerte ao comando judicial. Frise-se que é passada a hora de todo o 

organismo social compreender que o serviço judiciário não se 

autossustenta sozinho, não gera dividendos, não produz receitas. Vale 

dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, exige, reclama 

contrapartida social e isso precisa ser entendido e incorporado por todos 

os que militam e que precisam de sua prestação, porque não haverá 

futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo encarada como uma 

banalidade, que é acessível mediante nenhum sacrifício. Nesses moldes, 

considerando que o requerente não demonstrou a dificuldade financeira 

alegada, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado. Intime-se a 

autora para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, 

no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Transcorrido o prazo retro, independentemente de manifestação, tornem 

os autos conclusos para deliberações como DECISÃO URGENTE. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZICLEIDE FEITOZA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

20 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000106-23.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ROZICLEIDE FEITOZA DE SOUZA AÇÃO DE 

COBRANÇA VISTOS. Trata-se de ação de cobrança vertida por AJES - 

Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena em face de 

Rozicleide Feitoza de Souza, objetivando compelir a requerida ao 

pagamento da importância de R$ 19.942,83, relativa ao montante de 

prestações mensais (mensalidades) devidas pela contratação dos 

serviços educacionais prestados pela credora, nos moldes do contrato 

que se perfectibilizou com o requerimento de matrícula escolar firmado em 

09.03.2015. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

audiência de mediação designada para tentativa de acordo entre as partes 

restou infrutífera, iniciando-se o prazo de defesa da ré, que apresentou 

contestação alegando, em síntese, a inexistência de qualquer contratação 

efetiva da prestação dos serviços em cobrança, uma vez que somente 

teria preenchido requerimento de matrícula, documento este que não 

garantia a sua adesão aos serviços educacionais prestados pela 

demandante. Aduz que no documento de pré-contratação havia expressa 

ressalva de que nem o preenchimento da ficha de requerimento da 

matrícula, nem o pagamento da primeira mensalidade garantiam ou serviam 

como instrumento de formalização do contrato, que dependia da 

aprovação pela secretária acadêmica da documentação e do cadastro 

acadêmico da pretendente, o que nunca chegou a ser-lhe comunicado, 

além do que nunca pagou a primeira prestação (mensalidade) escolar. 

Reverbera que firmou o requerimento de matrícula para subsidiar o pedido 

de financiamento estudantil (adesão ao FIES), já que não reunia condições 

econômicas de cursar qualquer curso universitário privado sem tal 

subsídio estatal e o diretor da faculdade teria propagado aos 

matriculandos que aqueles que não lograssem êxito na aprovação do 

financiamento, estariam isentos de pagar as mensalidades, assim, 

considerando que a instituição lhe comunicou que o seu pedido de crédito 

estudantil foi negado, a contratação não se aperfeiçoou, inexistindo, 

portanto, qualquer contraprestação a ser adimplida em favor da instituição 

de ensino. Defendeu a existência abusividade na cobrança, a uma porque 

o requerimento de matrícula foi firmado somente em 09/03/2015 e a 

requerida estaria exigindo mensalidades desde o mês de janeiro de 2015, 

a duas, porque o índice de correção monetária aplicado estaria em 

dissonância com as disposições do contrato, eis que, na cláusula 9º, §7, o 

índice de correção a ser adotado é o INPC e não o IGP-M, como se deu no 

cálculo apresentado na exordial e a três, porque o requerente teria 

incluído juros compostos em seu cálculo, sem qualquer justificativa legal 

ou contratual. Finaliza, requerendo a condenação da requerente às penas 

da litigância de má-fé, a aplicação das normas contidas no Código de 

Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório e, por fim, a 

improcedência dos pedidos exordiais. Em sede de impugnação à 

contestação, afirma a autoria que as alegações expostas na peça 

contestatória da requerida não condizem com a realidade dos fatos, uma 

vez que conforme atesta o histórico escolar da demandada, ela esteve 

devidamente matriculada no curso de fisioterapia, tendo cursado todo o 

primeiro semestre letivo do ano de 2015, obtendo, inclusive, aprovação 

semestral, ainda que após recuperação escolar, o que demonstraria a 

absoluta ausência de fundamento na tese defensiva de que não houve 

aperfeiçoamento da relação contratual em cobrança. Refutou, ainda, os 

demais termos da defesa, aduzindo que os cálculos do débito se deram 

em consonância com o contrato firmado entre as partes e, por entender 

que a requerida alterou as verdades dos fatos ao alegar que nunca 

cursou a instituição requerente, pugnou pela sua condenação às penas 

de litigância de má-fé e a procedência dos pedidos iniciais. Relatados os 
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fatos. Fundamento e decido. Tratando-se de demanda cujas questões 

fáticas estão bem delineadas, não existe justificativa para a dilatação da 

instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do 

princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente 

a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação 

jurisdicional de modo eficiente e célere. Dito isso, passando ao meritum 

causae, cumpre registrar que ao caso em comento se aplicam as normas 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que delineiam a qualificação 

da autora o como consumidora e da instituição requerida como 

fornecedora dos serviços que geraram os supostos danos reclamados na 

inicial. Nesse sentido, o art. 3º, caput, do Código Consumerista, define 

fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços”. Ainda, delimita o § 2º do 

mencionado artigo que "serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 

de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista". Nesse contexto, oportuno registrar que "a inversão do 

ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica 

é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do 

art. 6º, VIII, do referido Códex, a facilitação da defesa somente ocorre nos 

casos em que as alegações sejam verossímeis ou a parte seja 

hipossuficiente, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias [...]" (AgInt 

no REsp n. 1533169/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Dje 24-4-2018). A 

respeito do assunto, colhe-se da doutrina: "Hipossuficiência e 

vulnerabilidade são conceitos distintos. A vulnerabilidade do consumidor é 

presumida em toda e qualquer circunstância, sendo em certa medida o 

próprio fundamento da legislação consumerista. A hipossuficiência, por 

sua vez, diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à 

qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, 

econômica ou probatória em relação ao fornecedor"(OLIVEIRA, James 

Eduardo. Código de Defesa do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas. 

p.119). Com fundamento nessas premissas, a questão de mérito 

sufragada na inicial de que a requerida nunca foi informada pela 

secretaria acadêmica o cumprimento dos requisitos necessários à 

formalização da sua matrícula, de que foi induzida a erro pelo diretor da 

faculdade sob a falsa promessa de que aqueles que não lograssem êxito 

na aprovação do financiamento, estariam isentos de pagar as 

mensalidades, bem como que o requerimento de matrícula somente foi 

preenchido para subsidiar o pedido de financiamento estudantil (adesão 

ao FIES), não restou devidamente comprovada nos autos. No pertinente à 

alegada propaganda enganosa, era da autora o ônus de comprovar que 

no ato de sua matrícula a instituição de ensino lhe ofereceu/prometeu a 

adesão a uma espécie de curso universitário gratuito, em caso de 

negativa de crédito estudantil, e isso porque, a despeito do 

reconhecimento da incidência das normas consumeristas na relação 

comercial firmada entre as partes, a comprovação da propagação das 

falsas promessas pela instituição poderia ser facilmente realizada por 

meio de oitiva de testemunhas, mormente porque, como alegou a própria 

requerida em sua tese defensiva, tal falácia teria divulgada a todos os 

matriculandos da época, o que nem de longe tratou de demonstrar. Da 

mesma forma, há como impor à demandante qualquer responsabilidade 

pela comunicação à demandada da negativa ou deferimento do FIES, eis 

que diferentemente do que alugado na defesa, os programas de 

financiamento público dependem, por obvio que seja, do preenchimento de 

condições e termos estabelecidos de forma isonômica e impessoal, não 

existindo a menor possibilidade de que instituições privadas – 

legitimamente – operacionalizem sua adesão, ou seja, os procedimentos 

para a contratação do financiamento e sua renovação se dão entre os 

alunos e o FIES, não havendo responsabilidade da instituição de ensino na 

aprovação ou concessão do benefício governamental, muito menos o 

cancelamento da matrícula de forma automática e sem expresso 

requerimento do aluno. Quanto aos demais apontamentos, cumpre 

ressaltar que a absurdidade das argumentações defensivas, apesar de 

não configurarem, beiram a má-fé, eis que a requerida nega de todas as 

formas a efetiva contratação dos serviços educacionais, porém, em total 

disparidade, frequentou todo o primeiro semestre letivo do ano de 2015 do 

curso de fisioterapia para qual preencheu requerimento de matrícula, 

figurou como aluna na lista de frequência, cumpriu a grade horária e se 

submeteu às provas e avaliações, obtendo, inclusive, aprovação 

semestral, ainda que após recuperação escolar, o que, evidentemente 

afasta qualquer possível dúvida que a requerida poderia ter quanto a 

efetiva formalização da sua inscrição no curso universitário, afinal, 

conforme indiscutivelmente atesa o histórico escolar anexo ao Id. 

20953536 – fl. 03, o qual, destaque-se, não foi objeto de impugnação pela 

demandada, os serviços foram devidamente prestados pela autora e 

usufruídos por ela. Nesses moldes, inexistindo qualquer espécie de prova 

no sentido de que a contratação não foi formalizada, ou ainda, que a 

autora não cumpriu a relação negocial entre as partes, nasce ao credor o 

direito legítimo de exigir sua contraprestação, não sendo isso nada além 

do que exercício regular de um direito, que, exatamente por isso, não 

enseja a nulidade da cobrança realizada e nem tampouco qualquer atende 

aos requisitos para incidência das penas da litigância de má-fé, como 

pretendido na peça defensiva. Assim, por se tratar de instituição privada 

de ensino, está autora autorizada pela Lei nº 9.870/99, a repassar os 

custos para as mensalidades, e exigir dos alunos a contraprestação pelos 

serviços prestados, razão pela qual, reconheço a validade da cobrança e, 

via de consequência, o inadimplemento do contrato. Superada essa 

questão, quanto ao alegado excesso de cobrança em razão da exigência 

das mensalidades de janeiro e fevereiro de 2015, mesmo que a matricula 

tenha sido efetivada somente em 09/03/2015, a pretensão da requerida 

não merece acolhimento. Conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 9.870/99, “o 

valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino 

pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos 

desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o 

estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável”. 

Verifica-se que, a lei não veda a cobrança única de mensalidade para 

todos os períodos de um curso, apenas estabelece que os valores das 

anuidades ou das semestralidades serão contratados no ato da matrícula 

ou da renovação. Não se pode olvidar que o contrato de prestação de 

serviços realizado pelas partes está amparado pelas normas de proteção 

ao consumidor, que vedam cláusulas que configurem vantagem 

exagerada do prestador do serviço em desfavor do consumidor, no 

entanto, na hipótese em análise, ao se matricular, a requerida tomou 

conhecimento dos valores que deveria pagar pela prestação dos serviços 

educacionais. Conforme se extrai do contrato firmado entre as partes (Id. 

18572739), na data de 09/03/2015, a requerida se matriculou para cursar 

todas as disciplinas do primeiro semestre do curso de bacharelado em 

fisioterapia, pelo valor total de R$ 13.140,00 (treze mil cento e quarenta 

reais) e, conforme histórico escolar de Id. 20953536 – fl. 03, este foi 

exatamente o serviço educacional que a instituição autora forneceu à 

requerida, inclusive, todas as 400 horas da carga horaria total do curso 

frequentado. Vale ressaltar, ainda, que na planilha de débito de Id. 

17572740, é possível contatar que a autora não está exigindo o valor 

integral do contrato, uma vez que calculou o débito com o desconto de R$ 

477,00, conferido aos alunos que efetuaram o pagamento da mensalidade 

até o 5º dia útil do mês de vencimento, ou seja, apesar de ter assumido o 

compromisso de efetuar o pagamento de R$ 13.140,00 (treze mil cento e 

quarenta reais) pelo curso, está sendo cobrada tão somente por R$ 

10.278,00 (dez mil duzentos e setenta e oito reais), acrescido dos devidos 

cargos moratórios. Logo, nesse aspecto, inexiste qualquer violação às 

normas e princípios impostos pelo Código de Defesa do Consumidor. Da 

mesma forma, cumpre afastar a alegação de que o autor não se atentou 

às disposições do contrato em relação ao índice de correção monetária, 

eis que o parágrafo que diz respeito aos encargos moratórios é o 8º, da 

clausula 9º e não o 7º, como apontou a demandada em suas alegações, o 

qual, assim dispõe: “Clausula 9ª [...] §8º O pagamento efetuado após a 

data de vencimento será acrescido de multa de 3% (três por cento) da 

parcela em atraso, sem prejuízo da atualização monetária, se houver, de 

acordo com os índices de apuração da inflação e juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês;” Assim, considerando que o índice oficial IGP-M, 

utilizado no cálculo apresentado pelo autor é capaz de medir a perda do 

poder aquisitivo decorrente da inflação e a correção monetária de valor 

nominal, nada há que se falar em excesso de execução. Por fim, no que 

tange aos juros devidos a título de encargos moratórios não assiste razão 

a nenhuma das partes, eis que em ambos os cálculos foram inseridos 

juros compensatórios, porém, a teor do que prescreve o artigo 397 do CC, 

tratando-se de obrigação, positiva e líquida, o seu inadimplemento constitui 

de pleno direito em mora o devedor, razão pela qual, sendo esta a 

hipótese em análise, sobre as mensalidades inadimplidas devem incidir 

juros moratórios, no percentual de 1% ao mês, conforme estipulado no 
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contrato firmado entre partes. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos exordias, para 

condenar a ré ao pagamento das mensalidades em atraso, acrescidas de 

correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês, além de multa de 2% 

desde o vencimento da parcela até a liquidação da sentença. 

Considerando que o autor decaiu minimamente dos pedidos inicias, 

condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e aos 

honorários do advogado da parte adversa, que fixo, nos termos do art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, e consideradas as especificidades da 

demanda, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação. Concedo à requerida os benefícios da justiça gratuita, 

mantendo suspensa sua exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos 

termos do artigo 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, se nada for 

requerido no prazo 05 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000528-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000528-32.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

SEBASTIAO ANTONIO MEDRADE REQUERIDO: WILSON GONCALVES DE 

OLIVEIRA VISTOS. Conforme noticiado no termo de sessão de mediação 

de Id. 24585452, as partes firmaram acordo em relação à guarda, visitas e 

alimentos do adolescente Lucas Medrade Gonçalves. Instado a se 

manifestar, o representante ministerial opinou favoravelmente à avença 

firmada. Havendo composição amigável e estando suficientemente 

preservados os interesses do infante, a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Doutra banda, o implemento 

da maioridade, por si só, é causa da extinção do poder familiar, nos 

termos do inciso III do art. 1.635 do CCB pelo que inviabiliza a ação de 

guarda em relação aos que já completaram 18 anos e, considerando que 

no curso da lide WEVERSON GLADISON MEDRADE GONÇALVES atingiu a 

maioridade civil, em relação a ele, impõe-se o reconhecimento da perda do 

objeto da ação. Diante do exposto, em relação ao adolescente Lucas 

Medrade Gonçalves HOMOLOGO a transação para que produza os 

efeitos legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC e em relação à Weverson Gladison Medrade 

Gonçalves, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de 

processo Civil. Cientifique-se o Ministério Público. Defiro o pedido de 

desistência do prazo recursal. Expeça-se termo de guarda do infante 

Lucas em favor do avô paterno. Oportunamente, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-16.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR POLTRONIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000143-16.2020.8.11.0025 AUTOR(A): 

BALTAZAR POLTRONIERI REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos, etc. Considerando a natureza da relação jurídica posta em 

juízo, a qual é eminentemente patrimonial, entendo que apenas a 

declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para o 

deferimento do benefício da justiça gratuita, assim, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que realmente não tem 

condições de efetuar o pagamento das custas judiciais e taxa judiciária 

sem prejuízo do sustento próprio, sob pena de indeferimento do benefício. 

Ou, no mesmo prazo, poderá recolher as custas judiciais e taxa judiciária, 

comprovando-se nos autos o pagamento. Às providências. Juína/MT, 4 de 

fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000655-33.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. M. R. (REQUERIDO)

 

Juntada malote digital (cópia da certidão de casamento averbada)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000655-33.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. M. R. (REQUERIDO)

 

Juntada malote digital (cópia da certidão de casamento averbada)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000170-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. T. R. G. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. D. N. G. (EMBARGADO)

O. A. D. N. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000170-67.2018.8.11.0025 EMBARGANTE: SAULO 

DE TARSO RODRIGUES GONCALVES EMBARGADO: OZANA ALVES DO 

NASCIMENTO, P. H. A. D. N. G. Vistos, etc. Trata-se de “embargos à 

execução” ajuizados por Saulo de Tarso Rodrigues Gonçalves em 

desfavor de Pedro Henrique Alves do Nascimento GOnçalvez, 

representado por sua genitora Ozana Alves do Nascimento, já 

qualificados nos autos. Ocorre que do simples folhear do caderno 

processual dos autos do “cumprimento de título judicial” 

(1000031-52.2017.8.11.0025) e dos presentes embargos, denota-se a 

inadequação da via procedimental eleita pelo embargante, visto que o meio 

adequado para defender-se em processo que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, é a impugnação. A execução fundada em título 

executivo judicial deve ser atacada por meio de impugnação ao 

cumprimento de sentença, ao passo que a execução de título extrajudicial 

deve ser enfrentada mediante embargos à execução (art. 913, CPC/2015). 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO 

GROSSEIRO. A execução fundada em título judicial deve ser enfrentada 

através de impugnação ao cumprimento de sentença, configurando erro 

grosseiro a apresentação de embargos de devedor. (TJ-MG - AC: 

10479150179212002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

24/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019) Destarte, sendo indiscutível a 

inadequação da via eleita, tem-se que o reconhecimento da ausência de 

interesse processual e consequente extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual em 

virtude da inadequação da via eleita, razão por que JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Condeno o embargante ao pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015. Sem honorários, 

pois sequer houve a citação da parte adversa. Observando o trabalho 
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desempenhado pela defensora dativa nomeada (Id n. 12076091) – Hilonês 

Nepomuceno, inscrita na OAB/MT 14.764-B – fixo em seu favor honorários 

dativos no montante de 01 (um) URH da tabela atual da OAB, devendo ser 

expedida a certidão de honorários, nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, ---4 de fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000170-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. T. R. G. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. D. N. G. (EMBARGADO)

O. A. D. N. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000170-67.2018.8.11.0025 EMBARGANTE: SAULO 

DE TARSO RODRIGUES GONCALVES EMBARGADO: OZANA ALVES DO 

NASCIMENTO, P. H. A. D. N. G. Vistos, etc. Trata-se de “embargos à 

execução” ajuizados por Saulo de Tarso Rodrigues Gonçalves em 

desfavor de Pedro Henrique Alves do Nascimento GOnçalvez, 

representado por sua genitora Ozana Alves do Nascimento, já 

qualificados nos autos. Ocorre que do simples folhear do caderno 

processual dos autos do “cumprimento de título judicial” 

(1000031-52.2017.8.11.0025) e dos presentes embargos, denota-se a 

inadequação da via procedimental eleita pelo embargante, visto que o meio 

adequado para defender-se em processo que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, é a impugnação. A execução fundada em título 

executivo judicial deve ser atacada por meio de impugnação ao 

cumprimento de sentença, ao passo que a execução de título extrajudicial 

deve ser enfrentada mediante embargos à execução (art. 913, CPC/2015). 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO 

GROSSEIRO. A execução fundada em título judicial deve ser enfrentada 

através de impugnação ao cumprimento de sentença, configurando erro 

grosseiro a apresentação de embargos de devedor. (TJ-MG - AC: 

10479150179212002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

24/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019) Destarte, sendo indiscutível a 

inadequação da via eleita, tem-se que o reconhecimento da ausência de 

interesse processual e consequente extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual em 

virtude da inadequação da via eleita, razão por que JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Condeno o embargante ao pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015. Sem honorários, 

pois sequer houve a citação da parte adversa. Observando o trabalho 

desempenhado pela defensora dativa nomeada (Id n. 12076091) – Hilonês 

Nepomuceno, inscrita na OAB/MT 14.764-B – fixo em seu favor honorários 

dativos no montante de 01 (um) URH da tabela atual da OAB, devendo ser 

expedida a certidão de honorários, nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, ---4 de fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000170-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. T. R. G. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. D. N. G. (EMBARGADO)

O. A. D. N. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000170-67.2018.8.11.0025 EMBARGANTE: SAULO 

DE TARSO RODRIGUES GONCALVES EMBARGADO: OZANA ALVES DO 

NASCIMENTO, P. H. A. D. N. G. Vistos, etc. Trata-se de “embargos à 

execução” ajuizados por Saulo de Tarso Rodrigues Gonçalves em 

desfavor de Pedro Henrique Alves do Nascimento GOnçalvez, 

representado por sua genitora Ozana Alves do Nascimento, já 

qualificados nos autos. Ocorre que do simples folhear do caderno 

processual dos autos do “cumprimento de título judicial” 

(1000031-52.2017.8.11.0025) e dos presentes embargos, denota-se a 

inadequação da via procedimental eleita pelo embargante, visto que o meio 

adequado para defender-se em processo que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, é a impugnação. A execução fundada em título 

executivo judicial deve ser atacada por meio de impugnação ao 

cumprimento de sentença, ao passo que a execução de título extrajudicial 

deve ser enfrentada mediante embargos à execução (art. 913, CPC/2015). 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO 

GROSSEIRO. A execução fundada em título judicial deve ser enfrentada 

através de impugnação ao cumprimento de sentença, configurando erro 

grosseiro a apresentação de embargos de devedor. (TJ-MG - AC: 

10479150179212002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

24/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019) Destarte, sendo indiscutível a 

inadequação da via eleita, tem-se que o reconhecimento da ausência de 

interesse processual e consequente extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual em 

virtude da inadequação da via eleita, razão por que JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Condeno o embargante ao pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015. Sem honorários, 

pois sequer houve a citação da parte adversa. Observando o trabalho 

desempenhado pela defensora dativa nomeada (Id n. 12076091) – Hilonês 

Nepomuceno, inscrita na OAB/MT 14.764-B – fixo em seu favor honorários 

dativos no montante de 01 (um) URH da tabela atual da OAB, devendo ser 

expedida a certidão de honorários, nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, ---4 de fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000442-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA OAB - 960.479.761-15 (REPRESENTANTE)

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. O. A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE O ENTENDER POR DIREITO 

REFERENTE A CERTIDÃO ID - 29055354. Valor da causa: $34,779.40 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 

S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ISAEL JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, 

Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 JUÍNA, 10 de FEVEREIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121957 Nr: 2602-47.2016.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) "Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito.Custas pela requerente, cuja cobrança ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102453 Nr: 3334-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINA GANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.496-A, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 (...) "Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, na forma do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104684 Nr: 4852-24.2014.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intime-se a parte autora, para que compareça em secretaria e retire a 

certidão averbada no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109662 Nr: 2437-34.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDEL DE JESUS AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca da manifestação 

da Perita, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138564 Nr: 2426-97.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA CUNHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva da vítima, REDESIGNO a audiência para o 

dia 29/06/2020, às 16h. VISTA ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar quanto ao endereço da vítima. Se residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, 

do CPP). SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141286 Nr: 4260-38.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FRANCISCO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos. HOMOLOGO a desistência das testemunhas. DECRETO a revelia 

do acusado na forma do artigo 367 do CPP. Anoto que a sentença penal 

oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de Estudo criado pela Portaria 

Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in verbis”: “A sentença penal de 

baixa ou média complexidade pode ser prolatada oralmente, com registro 

mediante gravação fonográfica ou audiovisual em meio eletrônico, 

devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA AUDIÊNCIA: a) o 

código do processo, o nome das partes e seus advogados (ainda que 

ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data da audiência; b) a 

anotação da presença ou não do representante do Ministério Público e das 

testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo sucinto dos fatos 

ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, contraditas, decisões, 

etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de sentença condenatória, a 

fundamentação da medida de segurança, da medida socioeducativa e da 

dosimetria da pena, expondo, nesse último caso, o caminho matemático 

percorrido pelo juiz, em cada uma das três fases, para fixar a pena 

definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os presentes na solenidade”. 

Assim, forte na fundamentação constante do arquivo em áudio, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para 

ABSOLVER o acusado do crime a ele imputado. ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141955 Nr: 4774-88.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA NARDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 Vistos. MM. Juiz, o Ministério Público oferece suspensão condicional do 

processo em favor do(a) acusado(a), sujeitando-se às condições 

previstas no art. 89 da Lei 9.099/95, nos seguintes termos: I) PERDA DA 

FIANÇA; II)- PROIBIÇÃO de ausentar-se da comarca onde reside, por mais 

de 30 (trinta) dias, sem autorização do Juiz, exceto à trabalho; III) - NÃO 

MUDAR de endereço sem comunicação prévia a este juízo; III) - 

COMPARECIMENTO pessoal e obrigatório a este juízo, bimestralmente, 

para justificar suas atividades e atualizar seu endereço; IV) PROIBIÇÃO de 

frequentar bares onde sirva bebida alcoólicas após as 22h, exceto à 

trabalho; V) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA convertido a título da fiança no 

valor de um salário mínimo, parcelado em 04 (quatro) vezes, a primeira a 

ser paga dia 10/03/2020. Ante o exposto, HOMOLOGO a proposta 

ministerial e SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 2 (dois) anos. 

Nos termos do art. 89, § 2º, da Lei n° 9.099/95. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139581 Nr: 3128-43.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Considerando que o recuperando SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ foi 

transferido para a Comarca de Cuiabá/MT (fl. 83/84) e levando em conta a 

existência de PEP já inserido no Sistema SEEU naquela Comarca (autos 

sob o n. 0000038-49.2013.8.11.0042), DETERMINO a digitalização integral 

destes autos, remetendo-se àquela Comarca para unificação das penas.

Após a confirmação do recebimento do PEP, ARQUIVEM-SE estes autos 

físicos.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, com MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139583 Nr: 3129-28.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN WILLIAN DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 (...) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia 

para CONDENAR o réu CRISTIAN WILLIAN DA SILVA ROSA como incurso 

nas penas do art. 155, caput, do CP do Código Penal. Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena: Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. 1º FASE: Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que: 1.Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal; 2. Sem maus antecedentes; 3. Conduta 

Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social. 4. 

Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos 

que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante; 5. 

Circunstancias: são inerentes ao tipo penal; 6.Motivos: são inerentes ao 

tipo penal; 7. Consequências: ínsitas ao delito; 8. Comportamento da vítima: 

inexistente. FIXO a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime. 2ª FASE: RECONHEÇO a atenuante da confissão, 

mas mantenho a pena no mínimo legal. 3ª FASE: Inexistem causas de 

aumento e de diminuição de pena, razão por que alcanço uma pena 

DEFINITIVA de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 

1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

Com fundamento no art. 33, § 2º, “c”, do CP, deverá o réu iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO. 

SUBSTITUO a PPL por 01 (uma) PRD, a ser fixada pelo juízo da execução. 

O réu poderá recorrer em LP, tendo em vista a compatibilidade com o 

regime. ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140734 Nr: 20157-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Vistos,

Considerando que o recuperando RENAN RODRIGUES SILVA foi 

transferido para a Comarca de Cuiabá/MT (fl. 200/201) e levando em conta 

a existência de PEP já inserido no Sistema SEEU naquela Comarca (autos 

sob o n. 0019689-72.2010.8.11.0042), DETERMINO a digitalização integral 

destes autos, bem como do incidente sob o Código n. 145074, 

remetendo-os àquela Comarca para unificação das penas.

Após a confirmação do recebimento do PEP e do incidente sob o Código n. 

145074, ARQUIVEM-SE os autos físicos.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, com MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 20632 Nr: 929-39.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando 

DORIVAL OLIVEIRA, motivo que EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO em face da prescrição executória, nos termos do art. 107, IV 

c/c art. 109, V, c/c art. 110, “caput”, todos do CP e o art. 66, II, da Lei de 

Execução Penal.Considerando a ausência de Defensor Público lotado 

nesta Comarca, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na pessoa 

do (a) orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.RECOLHA-SE 

eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisões- BNMP 2.0Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos, observando que permanecem os efeitos 

secundários da condenação.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106882 Nr: 1024-83.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS WARGAS WITCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Vistos,

Diante da certidão aportada aos autos, dando conta de que o recuperando 

Luiz Carlos Wargas Witcel possui PEP inserido no Sistema SEEU na 

Comarca de Porto Velho/RO (autos sob o n. 0003101-26.2005.4.01.4100), 

DETERMINO a digitalização integral destes autos, remetendo-se àquela 

Comarca para unificação das penas.

Após a confirmação do recebimento do PEP, ARQUIVEM-SE estes autos 

físicos.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, com MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136803 Nr: 1111-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMO A DEFESA PARA QUE SE MANIFESTE QUANTO AO DESPACHO 

DE FLS 101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149824 Nr: 5107-06.2019.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA 

DE JUINA - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,
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Trata-se de incidente de insanidade mental do acusado, cujo laudo pericial 

apontou que o “quadro psicopatológico que acomete o periciado, não afeta 

suas funções mentais a ponto de prejudicar seu entendimento ou sua 

determinação. Periciado era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de 

entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com 

esse entendimento. No caso concreto não foi verificado nexo de 

causalidade entre o transtorno psiquiátrico e o delito praticado, 

tornando-se totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e 

totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento” (fl. 

42-46).

É o breve relatório. DECIDO.

Sem delongas, não tendo sido impugnado o laudo pericial (fl. 42-46), 

HOMOLOGO-O por SENTENÇA para que surta os seus devidos e legais 

efeitos. Via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e 

DETERMINO o imediato prosseguimento da ação penal (autos sob o Código 

n. 137172).

TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos principais, bem como 

do respectivo laudo.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE este incidente.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136803 Nr: 1111-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Tendo em vista o pedido para habilitação como assistente de acusação às 

fl. 93-96, INTIME-SE à Defesa para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

CANCELO a audiência anteriormente designada.

No mais, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva da vítima no endereço 

indicado à f. 93. Para tanto, FIXO o prazo de 90 (noventa) dias para o 

retorno da missiva.

Após, CONCLUSOS para deliberação para análise do pedido de habitação 

e designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136803 Nr: 1111-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204919938

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 136803.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Cartório Distribuidor da Comarca de Iguatemi ( TJMS )

Data de Envio: 07/02/2020 17:10:10

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER A INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144488 Nr: 1394-23.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANEY DOS PASSOS TORRES, JOÃO PAULO 

SIQUEIRA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ed Marcos Versalli Cardoso 

- OAB:26124/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Vistos. DEFIRO o pedido da defesa e REVOGO a nomeação feita à f. 81, e 

considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o(a) Dr(a). Eder de Moura Paixão Medeiros para atuar como 

Advogado(a) Dativo(a) do acusado João Paulo Siqueira Fortes. DEIXO 

para arbitrar os respectivos honorários dativos no momento da prolação 

da sentença. INTIME-SE a defesa desta nomeação. Tendo em vista que 

não foi expedido mandado de intimação para o acusado Vaney dos 

Passos Tores, REDESIGNO a audiência para o dia 16/06/2020, às 

17h20min. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150195 Nr: 5297-66.2019.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO DEOCLECIO DE LAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Certifico que, nesta data trasladei para os autos sob código 150639 

peças de fl. 34/44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40916 Nr: 1997-19.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MENEZES 

MACHADO - OAB:MT 26002/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000673-59.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Autos nº. 1000673-59.2016.8.11.0025 

Exequente: Celso da Silva Executado: Adeilson Pereira VISTOS, Intime-se 

o exequente para manifestar sobre a certidão de ID. 27873223, no prazo 

de 5 dias. Transcorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para 

extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-96.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKIS GEANS ALMEIDA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010285-96.2016.8.11.0025 

Requerente: Tapejur Tapeçaria Juina Ltda - ME Requerido: Makis Geans 

Almeida Macedo V I S T O S, Indefiro o pedido de suspensão da lide, eis 

que além de não possuir qualquer respaldo legal, tal pretensão é 

totalmente incompatível com o rito célere da Lei 9.099/95. Portanto, 

intime-se o credor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 
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prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo retro, 

independentemente de manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA 99015544115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA OAB - 990.155.441-15 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

ERIC ERICSON LEANDRO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - MT23742/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000250-31.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIZETE RODRIGUES 

FERREIRA 99015544115 REPRESENTANTE: MARIZETE RODRIGUES 

FERREIRA REQUERIDO: MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA - ME PROJETO 

DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, 

§ 3º, da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, à parte devedora quitou 

débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Considerando que o 

deposito da condenação foi realizado de forma voluntária pelo devedor Id. 

28372911, expeça-se alvará em favor do credor nos moldes requeridos 

na petição de Id. 28741682, conforme poderes para receber e dar 

quitação conferidos pelo credor ao seu advogado na procuração de Id. 

11984075, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. 

Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA 99015544115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA OAB - 990.155.441-15 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

ERIC ERICSON LEANDRO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - MT23742/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000250-31.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIZETE RODRIGUES 

FERREIRA 99015544115 REPRESENTANTE: MARIZETE RODRIGUES 

FERREIRA REQUERIDO: MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA - ME PROJETO 

DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, 

§ 3º, da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, à parte devedora quitou 

débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Considerando que o 

deposito da condenação foi realizado de forma voluntária pelo devedor Id. 

28372911, expeça-se alvará em favor do credor nos moldes requeridos 

na petição de Id. 28741682, conforme poderes para receber e dar 

quitação conferidos pelo credor ao seu advogado na procuração de Id. 

11984075, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. 

Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-12.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RAUBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010472-12.2013.8.11.0025. 

EXEQUENTE: OSVALDO RAUBER EXECUTADO: TNL PCS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença e que tem como parte 

demandada TNL PCS S/A, (referente a serviços da OI Móvel S/A), 

sabidamente em recuperação judicial em que já foi expedida a certidão de 

crédito ao exequente. Deste modo e porque a execução de título judicial no 

procedimento sumaríssimo, como no processo de conhecimento, não se 

sujeita a incidência de honorários sucumbenciais e sendo fato indiscutível 

que em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram 

definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR figuram como parte, e 

estando o crédito em comento sujeito ao regime concorrencial e já tendo 

sido expedida a certidão de crédito e, por ser impossível o prosseguimento 

desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9099/95, 

JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do mérito. Transitada 

em julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga 

V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-12.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RAUBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010472-12.2013.8.11.0025. 

EXEQUENTE: OSVALDO RAUBER EXECUTADO: TNL PCS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença e que tem como parte 

demandada TNL PCS S/A, (referente a serviços da OI Móvel S/A), 

sabidamente em recuperação judicial em que já foi expedida a certidão de 

crédito ao exequente. Deste modo e porque a execução de título judicial no 

procedimento sumaríssimo, como no processo de conhecimento, não se 

sujeita a incidência de honorários sucumbenciais e sendo fato indiscutível 

que em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram 

definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR figuram como parte, e 

estando o crédito em comento sujeito ao regime concorrencial e já tendo 

sido expedida a certidão de crédito e, por ser impossível o prosseguimento 

desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9099/95, 

JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do mérito. Transitada 

em julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga 

V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000680-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON EICHENBERG VARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente para vista dos autos, bem como para, caso 

queira, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-80.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010256-80.2015.8.11.0025. 

EXEQUENTE: RONALDO ADRIANO SOARES EXECUTADO: OI S/A 

PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, que se encontra em fase de cumprimento de sentença e que tem 

como parte demandada OI S/A, sabidamente em recuperação judicial em 

que já foi expedida a certidão de crédito ao exequente. Deste modo e 

porque a execução de título judicial no procedimento sumaríssimo, como 

no processo de conhecimento, não se sujeita a incidência de honorários 

sucumbenciais e sendo fato indiscutível que em Assembleia Geral de 

Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem 

adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador constituído 

antes de 20/06/2016) e extraconcursais (fato gerador constituído após de 

20/06/2016), nos processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR 

figuram como parte, e estando o crédito em comento sujeito ao regime 

concorrencial e já tendo sido expedida a certidão de crédito e, por ser 

impossível o prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro 

no artigo 51, II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado da sentença, arquivem-se os 

presentes autos. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 4 de fevereiro de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 4 de 

fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010453-06.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DO NASCIMENTO GALDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010453-06.2013.8.11.0025. 

EXEQUENTE: RENATA DO NASCIMENTO GALDINO EXECUTADO: OI S/A 

PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais e devolução de valor pago indevidamente, que se encontra em 

fase de cumprimento de sentença e que tem como parte demandada OI 

S/A, sabidamente em recuperação judicial em que já foi expedida a 

certidão de crédito ao exequente. Deste modo e porque a execução de 

título judicial no procedimento sumaríssimo, como no processo de 

conhecimento, não se sujeita a incidência de honorários sucumbenciais e 

sendo fato indiscutível que em Assembleia Geral de Credores realizada em 

19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem adotados para excussão 

de créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR figuram como parte, e 

estando o crédito em comento sujeito ao regime concorrencial e já tendo 

sido expedida a certidão de crédito e, por ser impossível o prosseguimento 

desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9099/95, 

JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do mérito. Transitada 

em julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga 

V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-74.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUINA BR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

MAYRON DE MORAIS LIMEIRA STECANELLA OAB - 073.787.729-41 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001868-74.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: JUINA BR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP 
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REPRESENTANTE: MAYRON DE MORAIS LIMEIRA STECANELLA 

REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação 

de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada promovida por 

Juína BR Corretora de Seguros EIRELI-EPP em face de OI S/A, ocorre que 

da análise dos autos verifica-se que a autora instruiu a exordial apenas 

com cópia certidão de inscrição no cadastro nacional de pessoas 

jurídicas, ato constitutivo da empresa e declaração de enquadramento de 

EPP, deixando de observar as normas esculpidas no Enunciado n. 135 do 

FONAJE. Entretanto, ao se compulsar os autos, mais uma vez se constata 

o quão mal compreendida foi a intenção do legislador e infeliz a opção por 

tornar os juizados especiais em órgão competente para processar e julgar 

ações que se distanciam de sua finalidade, como, por exemplo, demandas 

de consumo e contra a Fazenda Pública – independente de valor – e 

outras em que figuram como autoras pessoas jurídicas de direito privado, 

porque tal configuração somente serviu a abarrotar escrivanias judiciais 

de demandas que não se coadunam com o espírito da norma originalmente 

imaginada para funcionar como uma justiça mais célere, informal e 

destinada a solucionar os conflitos classificados como ‘pequenas causas’. 

Diga-se, portanto: o rito sumaríssimo não foi pensado para que empresas, 

pequenas, médias ou grandes, se utilizassem da norma para promover 

uma espécie de balcão de cobranças ou um modelo de vara especializada 

de cobranças e execuções de pequeno valor, salientando o legislador no 

art. 53 da Lei n. 9.099/95 que: “§4º. Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. De mais a mais, é evidente que a 

inicial também não cuidou de observar a regra definida no Enunciados 

135[1] do FONAJE, que exige para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda, 

porque o extrato juntado demonstra a situação cadastral na data de 

abertura da microempresa e não no momento da celebração do negócio e 

os documentos apontados à execução, não satisfazem o requisito de 

controle da emissão regular do documento fiscal atinente ao negócio 

cobrado. O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 

possibilita estas, a terem legitimidade ativa junto aos Juizados Especiais – 

art. 70 da Lei Complementar 123/06, entretanto, não consta 

acompanhando a inicial documentos a demonstrar a condição de 

Microempresa. Sendo assim, porque a pretensão não se amolda à ideia de 

celeridade e informalidade da norma de regência dos JECs, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 

51, IV, c/c. art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. Sem custas a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. Haline 

Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 

9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] “O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001337-85.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL DA CONCEICAO CASTRO NEVES (EXECUTADO)

JOAO FAI NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do credor/ofendido, por intermédio do(a) advogado(a) 

constituído(a) para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como 

concordância e, consequentemente, ser promovida a extinção do 

presente processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-50.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO INDIGENA CINTA LARGA NZAPBIJAJ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001598-50.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA JUINA LTDA - ME REQUERIDO: 

ASSOCIACAO INDIGENA CINTA LARGA NZAPBIJAJ PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação monitória promovida por 

Agropecuária Juína LTDA-ME em face de Associação Indígena Cinta Larga 

NZAPBIJAJ, objetivando o recebimento de dois cheques no valor de R$ 

1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) cada cheque, que teriam 

sido emitidos pelo requerido. Entretanto, ao se compulsar os autos, mais 

uma vez se constata o quão mal compreendida foi a intenção do legislador 

e infeliz a opção por tornar os juizados especiais em órgão competente 

para processar e julgar ações que se distanciam de sua finalidade, como, 

por exemplo, demandas de consumo e contra a Fazenda Pública – 

independente de valor – e outras em que figuram como autoras pessoas 

jurídicas de direito privado, porque tal configuração somente serviu a 

abarrotar escrivanias judiciais de demandas que não se coadunam com o 

espírito da norma originalmente imaginada para funcionar como uma justiça 

mais célere, informal e destinada a solucionar os conflitos classificados 

como ‘pequenas causas’. Diga-se, portanto: o rito sumaríssimo não foi 

pensado para que empresas, pequenas, médias ou grandes, se 

utilizassem da norma para promover uma espécie de balcão de cobranças 

ou um modelo de vara especializada de cobranças e execuções de 

pequeno valor, salientando o legislador no art. 53 da Lei n. 9.099/95 que: 

“§4º. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. De mais a mais, é evidente que a inicial também não cuidou de 

observar a regra definida no Enunciados 135[1] do FONAJE, que exige 

para a comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no 

polo ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda, porque o extrato juntado 

demonstra a situação cadastral na data de abertura da microempresa e 

não no momento da celebração do negócio e os documentos apontados à 

execução, não satisfazem o requisito de controle da emissão regular do 

documento fiscal atinente ao negócio cobrado. O Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte possibilita estas, a terem 

legitimidade ativa junto aos Juizados Especiais – art. 70 da Lei 

Complementar 123/06, entretanto, não consta acompanhando a inicial 

documentos a demonstrar a condição de Microempresa. Sendo assim, 

porque a pretensão não se amolda à ideia de celeridade e informalidade da 

norma de regência dos JECs, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 53, § 4º da Lei n. 

9.099/95. Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. 

Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito 

[1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAGAZINE JUINA COM DE VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da credora, por intermédio do(a) advogado(a) constituído para 

que dê impulsionamento à execução, indicando bens passíveis de 

constrição judicial, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção da execução.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000630-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. (REU)

M. G. G. D. E. (REU)

 

Intimação da Exequente, por intermédio do(a) advogado(a) constituído, 

para que refaça os cálculos de liquidação, aplicando os índices de 

correção da dívida pública, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106709 Nr: 940-82.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ MOTA, vulgo "BAIXINHO DO 

SALGADO", PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesses moldes, considerando que o objeto da presente ação 

compreende prestação continuada de serviço público de saúde, DECLINO 

a competência para processar e julgar a presente ação para o Juízo 

competente da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande/MT.Promovam-se as anotações necessárias redistribuindo os 

autos ao juízo declinado, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

procedendo-se com as baixas na distribuição e as respectivas anotações 

de estilo.Às providências.Juína/MT, 07 de fevereiro de 2020. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110364 Nr: 2733-56.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA/MT - ALTIR ANTONIO PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Número do Processo: 2733-56.2015.8.11.0025 (cod. 110364)

Recorrente: Marines Terezinha de Souza

Recorrido: Município de Juína/MT

VISTOS, ETC.

Concedidos os benefícios da gratuidade, nos termos do acórdão de fls. 

309/311, e certificada a tempestividade do recurso inominado, nos termos 

do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, presentes os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal, recebo o apelo interposto, exclusivamente em 

seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos 

Juizados Especiais.

Intime-se o Município a apresentar suas contrarrazões, e, depois, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juína/MT, 7 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110403 Nr: 2756-02.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSI MARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTÓVÃO ANGELO DE 

MOURA - OAB:5.321-MT

 Número do Processo: 2756-02.2015.8.11.0025 (cod. 110403)

Recorrente: Susi Mara Alves

Recorrido: Município de Juína/MT

VISTOS, ETC.

Concedidos os benefícios da gratuidade, nos termos do acórdão de fls. 

303/306, e certificada a tempestividade do recurso inominado, nos termos 

do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, presentes os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal, recebo o apelo interposto, exclusivamente em 

seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos 

Juizados Especiais.

Intime-se o Município a apresentar suas contrarrazões, e, depois, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juína/MT, 7 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-92.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA CRUZ VIANA (EXEQUENTE)

OSVALDO MACHADO MARTINS (EXEQUENTE)

LUCIANA APARECIDA MAGALHAES CLEMENCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LEITE AMORIM (EXECUTADO)

A.C.A CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010068-92.2012.8.11.0025 

Exequente: Luciana Aparecida Magalhães Clemencio e outros Executado: 

ACA Cursos Profissionalizantes Ltda – ME e outro VISTOS, Frustrada a 

tentativa de constrição de ativos financeiros, pretendem os exequentes a 

penhora na 'boca do caixa' no estabelecimento da executada. O pedido em 

questão não merece acolhimento, eis que a maciça jurisprudência dos 

nossos Tribunais vem entendendo que esta modalidade de penhora 

somente é possível em hipóteses excepcionais, quando não houver outro 

modo para a satisfação do débito exequendo, ou seja, quando exauridos 

outros meios de localizar bens do devedor, o que não ocorreu no caso 

presente, uma vez que houve uma única tentativa de penhora, por meio do 

sistema Bacenjud. Isto posto, rejeito o pedido de penhora requestado. 

Intime-se o credor para que dê impulsionamento ao feito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 012/2.020 – CA   A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA 

DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;         

R E S O L VE :       EXONERAR a servidora AMANDA CHAVES MACEDO , 

brasileira, solteira, portadora do RG 712.418-5 SDS/PE e do CPF 

097.463.654-10, do cargo de Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juízo da Secretaria da 1ª Vara, desta Comarca, a partir de 11 

de fevereiro de 2020 . Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ 

Oeste, 7 de fevereiro de 2.020.       Henriqueta Fernanda Chaves Alencar 

Ferreira Lima Juíza de Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº 012/2.020 – CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 R E S O L VE :

 EXONERAR a servidora AMANDA CHAVES MACEDO , brasileira, solteira, 

portadora do RG 712.418-5 SDS/PE e do CPF 097.463.654-10, do cargo de 

Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juízo da 

Secretaria da 1ª Vara, desta Comarca, a partir de 11 de fevereiro de 2020 

.

 Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 7 de fevereiro de 2.020.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 011/2.020 – CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 R E S O L VE :

 EXONERAR o servidor PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG 2249891-5 SSP/MT e do CPF 040.042.231-05 do 

cargo de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juízo da 

Secretaria da 1ª Vara, desta Comarca, a partir de 11 de fevereiro de 2020 

.

 Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 7 de fevereiro de 2.020.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000186-92.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELINA PINHEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000186-92.2020.8.11.0011. 

AUTOR: DEUSELINA PINHEIRO DE ALMEIDA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. De pronto, em 

que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação 

no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. CITE-SE a Autarquia 

demandada para, no prazo legal, responder aos termos da inicial. 

Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la 

no prazo legal. POSTERGO a designação da solenidade para após a 

formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, CONCLUSOS. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003938-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte requerida (EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO - ME), 

foi citada dos termos da presente ação bem como apresentou 

contestação no prazo legal. Intimo o advogado da parte requerente para 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA NOGUEIRA OAB - 997.295.201-00 (REPRESENTANTE)

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001188-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA OAB - MT23688/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001188-68.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: PATRICIA AMARO EXECUTADO: MARCELO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Vistos. Cuida-se de uma “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE PRISÃO” movida por IZABEL VITORIA 

AMARO RODIGUES, representada por sua genitora PATRICIA AMARO 

contra MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Decisão que decretou a prisão civil do executado 

em ID 19325744. Entre um ato e outro, em ID 28903895, a parte exequente 

informa que os valores exequendos foram devidamente satisfeitos, 

requerendo para tanto a expedição de Alvará de Soltura e extinção do 

feito. Os autos vieram-me conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção 

dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo 

que a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, 

via de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial 

que declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. Expeça-se o competente 

Contramandado de prisão em favor do executado. CONDENO o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em 
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julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CIENTIFIQUE o 

Ministério Público acerca da presente. P.R.I.C. Mirassol D´Oeste/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001985-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. P. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

juntada de alvara eletronico nº 585544-6/2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANTONIA DE FARIA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001443-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EXPEDITO FERREIRA DA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando o pedido de habilitação de 

herdeiros aportado em ID 28414897, DETERMINO a intimação da Autarquia 

demandada para pugnar o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 183, caput, CPC. Em sendo apresentada manifestação 

contrária ao pleito em voga, INTIME-SE a autora para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-45.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000118-45.2020.8.11.0011. 

AUTOR: ISAIAS GOMES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” proposta 

por ISAIAS GOMES DOS SANTOS contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da 

parte autora está amparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada. Explico. No caso judicializado, os 

documentos aportados aos autos pela parte autora, sob uma ótica de 

cognição sumária, apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e pareceres médicos 

juntados, verifica-se a necessidade de a parte autora se afastar das 

atividades laborais, ante a doença a que está acometida. Já no que se 

refere à qualidade de segurada, tal também resta, ainda que sumariamente 

demonstrada, eis que o autor já recebeu benefício previdenciário pela via 

administrativa, sendo cessado no mês de dezembro do ano de 2019. 

Dessa forma, sob a ótica de um juízo de cognição sumária, a parte autora 

merece a restabelecimento do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 

59 e seguintes da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários argumentos já 

expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de 

demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, 

igualmente, o receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001873-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 CERTIDÃO DE REMESSA 

DE CORRESPONDÊNCIA Certifico que nesta data, procedi com a entrega 

do expediente do id. 28195464, ao setor administração deste fórum, para 

envio ao respectivo destinatário via correios. Mirassol D'Oeste - MT,22 de 

janeiro de 2020 ELIETE DIVINA DE MELO Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000237-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 CERTIDÃO DE REMESSA 

DE CORRESPONDÊNCIA Certifico que nesta data, procedi com a entrega 

do expediente do id. 28192193, ao setor administração deste fórum, para 

envio ao respectivo destinatário via correios. Mirassol D'Oeste - MT,22 de 

janeiro de 2020 ELIETE DIVINA DE MELO Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001796-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001796-32.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: IVONE SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de “Ação 

Ordinária Para Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por IVONE SILVA DO NASCIMENTO em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados 

nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos de id nº 

20701019/20701150. A inicial foi recebida em id nº 20732596, sendo 

determinada citação da demandada, com o deferimento do pedido de 

tutela, além de ser determinada a realização de perícia. Devidamente 

citada, a demandada apresentou contestação, conforme consta em id nº 

21218857. Impugnação à contestação inserida em id nº 22137597. Laudo 

pericial aportado em id nº 26504054. A parte autora apresentou 

manifestação em id nº 26832161, ao passo que a demandada, mesmo 

intimada, quedou-se silente, consoante certificado em id nº 28238009. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Com 

efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos 

à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 

8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento 

e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” A qualidade de segurado da parte autora restou 

devidamente comprovada conforme documentos de id nº 20701148, 

preenchendo o tempo de carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. 

Volvendo os olhos para os referidos documentos, verifica-se que o autor 

faz jus a concessão dos benefícios, desde que comprovada a 

incapacidade e que não tenha perdido a condição de segurado quando se 

quedou enfermo, bem como em caso de ter tido sua doença/enfermidade 

agravada com o tempo ou trabalho. Analisando detidamente o laudo 

pericial, aferem-se as informações: “(...) Não vislumbro – quadro 

complexo, alteração da anatomia e proliferação celular (...) Apresenta 

quadro de transtorno ortopédico complexo da coluna lombar, configurando 

incapacidade de caráter total e permanente (...) ”. Nesse diapasão, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos exordiais, 

uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo jus à 

percepção do referido benefício ora pleiteado. Seguindo o mesmo 

raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não 

pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da 

súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua 

qualidade de segurada, senão vejamos: "Para a concessão de benefício 

por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de 

segurado decorrente da própria moléstia incapacitante." Considerando que 

a parte autora se encontra permanentemente incapacitada para qualquer 

tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, é possível verificar o preenchimento dos requisitos, in verbis: “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 417 de 673



médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão 

da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, 

comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é 

de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, 

de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” No que tange ao pleito 

de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo 

artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, 

os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que 

suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a implantar o auxílio-doença a IVONE SILVA DO 

NASCIMENTO, a partir da data da cessação indevida, perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei 

nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica, no valor legal, com 

incidência de juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança[4]”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO 

o pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 
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integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000115-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA CIA DE PETROLEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO OAB - MG81629 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE LAET MARTINEZ - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o Procurador da parte autora 

via DJE para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), de acordo com o 

provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), 

(campo diligência) para cumprimento do ato deprecado nos autos de carta 

precatória extraída dos autos 5003589-88.2019.8.13.0040-M do Juízo da 

1ª vara Civel da Comarca de Araxá-MG, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento MIRASSOL 

D'OESTE, 10 de fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001148-86.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SOLANGE ALVES DOS ANJOS RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242761 Nr: 4245-82.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Sanchez Romão, Edilson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 “Vistos. Ante o término da instrução processual, ÀS PARTES para 

apresentarem memoriais escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

a começar pelo Ministério Público. Após, CONCLUSOS para prolatação de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002346-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANA DA SILVA DE MORAIS (REQUERENTE)

JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu 

o prazo de 30 dias, concedido à parte autora na R. Sentença de ID 

24779703, para comprovar a transferência, sem apresentar manifestação. 

MIRASSOL D'OESTE, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411620

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000373-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORTEGA MARCILIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

aa (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 DIAS 

PROCESSO: 1000373-37.2019.8.11.0011 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO (58) TIPO: 

[OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR] PARTE AUTORA: Nome: MARIA ORTEGA 

MARCILIO Endereço: Rua Padre Anchieta, 1508, esquina com a Rua João 

Paulo II, Cidade Tamandaré, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. SNETENÇA: Processo: 1000373-37.2019.8.11.0011.Cuida-se de 

Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória proposta por Maria 

Ortega Marcilio em face de Walmecir Ortega Marcilio, ambos devidamente 

qualificado nos autos.Consta da inicial que a requerente genitora do 

interditando, Sr. Walmecir Ortega Marcilio, o qual sofreu acidente 

automobilístico em 15 de abril de 2018 que resultou em diversas sequelas, 

como: Traumatismo craniano (CID S 06), Traumatismos de nervos e da 

medula espinal ao nível cervical (CID S 14), estando o requerido 

evidentemente incapaz de gerir sua vida civil.Com a exordial vieram os 

documentos anexados no id n.º 18466251.A inicial fora recebida no id n.º 

18561801, ocasião em que fora deferida a pedido liminar bem como 

determinado estudo psicossocial na residência do interditando.Laudo 

psicossocial encartado no id n.º 20406656.Manifestação ministerial em id 

n.º 20850506.Vieram-me os autos conclusos.É O BREVE 

RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.Trata-se de Ação de Interdição com 

Pedido de Curatela Provisória proposta por Maria Ortega Marcilio em face 

de Walmecir Ortega Marcilio, objetivando a declaração de interdição do 

requerido Walmecir e a nomeação de sua genitora como sua curadora. 

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade.No 

caso em comento, denoto que conforme o laudo médico de páginas 08/12 

em id n.º 18466258 o interditando sofre das doenças descritas na inicial, 

apresentando incapacidade total para os atos da vida civil, sobretudo, no 

que diz respeito à capacidade de reger seu patrimônio e assinar 

documentos.Além disso, o laudo psicossocial de id n.º 20406656 fora 

enfático ao afirmar as limitações do interditando, se não vejamos:“[...] 

Após os fatos relatados concluímos que Walmecir encontra-se em 

situação especial, de importantes limitações físicas e mentais, 

necessitando de cuidados diários constantes. Sua genitora Maria é quem 

tem se responsabilizado pelo acompanhamento do filho, promovendo-lhe o 

que necessita, amparando-o de maneira adequada, inclusive garantindo o 

tratamento completo de saúde e de reabilitação. Ela verbalizou desejo em 

continuar se responsabilizando pelos cuidados do filho. Assim, 

entende-se que esteja apta para assumir a função de curadora.” (página 

7, id n.º 20406656). Logo, não restam dúvidas que a curatela deve ser 

deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao incapaz. Quanto à 

nomeação do curador, o Magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM 

DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL 

PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM 

CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. Apesar de o Juízo efetivamente não estar adstrito à 

conclusão do laudo pericial para julgar o pedido, a prova pericial, nos 

processos de interdição, revela-se de suma relevância e pertinência, 

considerando que é o expert que possui habilitação e conhecimentos 

técnicos adequados para efetuar o diagnóstico de enfermidades mentais , 

não podendo se ignorar que muitas das doenças psiquiátricas não são 

perceptíveis ao senso comum, por um leigo. No caso, mostra-se escorreita 

a sentença atacada, que julgou procedente o pedido, amparada na 

conclusão do laudo pericial psiquiátrico elaborado por perito psiquiatra do 

Departamento Médico Judiciário deste Tribunal de Justiça, o qual apontou 

que a requerida padece de Retardo Mental Moderado, patologia que a 

incapacita total e definitivamente para o exercício dos atos da vida civil - 

conclusão esta, aliás, que só veio a corroborar o laudo médico que 

instruiu a inicial, firmado por neurologista. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

19/11/2015).Desse modo, verifico que o pedido contido na exordial merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do laudo pericial, 

laudo psicossocial e na audiência que o interditando apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil.Diante do exposto, considerando tudo que dos 

autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com fundamento no 

art. 487, I do Código de Processo Civil, razão pela qual DECRETO a 

interdição do Sr. WALMECIR ORTEGA MARCILIO, DECLARANDO-O 

incapaz de exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, abrangendo 

todos os limites da curatela, inclusive, os atos de administração, 

financeiros e econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 

1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. Por corolário, 

nomeio a Sr.ª Maria Ortega Marcilio como curadora, mediante compromisso 

legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC.Confirmo integralmente a 

antecipação de tutela de id n.º 18561801.Sem condenação em custas e 

despesas processuais.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Intimem-se.Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pelo 

Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC.Expeça-se mandado, 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do interditando.Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de julho de 2019.Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima,Juíza de Direito em Substituição Legal,(Assinado digitalmente) . 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIA FERNANDA 

PEREIRA MORETTI, digitei. Mirassol D'Oeste/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Gestora de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002705-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. F. (REU)

R. S. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

C. D. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte requerida de que foi devidamente habilitado 

nos autos. Mirassol d'Oeste/MT. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO BATISTA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO BATISTA DE ALMEIDA OAB - SP0167118E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GUERRERO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o Advogado para que se manifeste acerca de interesse no 

prosseguimento feito, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239186 Nr: 2345-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonnyek Calixto Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi desingado para os dias 

11/03/2020 as 13 horas para a realização do 1º Leilão e o dia 11/03/2020 

as 15 horas para a realização do 2º leilão para venda judicial de Uma 

MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 ES, PLACA OBA-8509, COR VERMELHA, 

ANO/MODELO 2012/2013, COM 87.517 QUILOMETROS RODADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239186 Nr: 2345-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonnyek Calixto Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Intimação,COM URGENCIA. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de acordo com o 

provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239186 Nr: 2345-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonnyek Calixto Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

Leilão Eletrônico

AUTOS N.º 2345-64.2016.811.0011 – código 239186

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

EXECUTADO(A, S): Bonnyek Calixto Gonzaga

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/08/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 120.253,12(cento e vinte mil, duzentos e cinquenta 

e tres reais e doze centavos) atualizados em 22/08/2018.

 PRIMEIRO LEILÃO: Dia 11/03/2020, às 13:00 horas, por preço não inferior 

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 11/03/2020, às 15:00 horas o bem poderá ser 

arrematado pelo maior lance independente da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (artigo 891), considerando como tal valor 50% da 

avaliação judicial.

DESCRIÇÃO DO BEM: 01 MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 ES, PLACA 

OBA-8509, COR VERMELHA, ANO/MODELO 2012/2013, COM 87.517 

QUILOMETROS RODADOS, com pneus lisos; estofamento em bom estado, 

motor e câmbio em bom estado de funcionamento, pintura em bom estado, 

amortecedores em bom estado; parte elétrica em bom estado de 

funcionamento De acordo com o Auto de Avaliação no imóvel encontra-se 

edificada uma casa residencial com área de 84,00 metros quadrados, 

construída em madeira, contendo uma sala, dois quatros, uma cozinha, um 

banheiro, uma pequena área na frente, piso de cimento, cobertura em 

telha de barro francesa, murada e com grade na gente, servida de energia 

e saneamento básico, com pavimentação asfáltica.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 

reais), atualizado em 13/12/2019.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito 

bem deverá ofertar lances pela Internet através do site 

www.araujoleiloes.com.br , a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados efetuarem 

cadastro prévio no prazo máximo de 24 horas de antecedência do leilão. 

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

Internet não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como na conexão de Internet, no 

funcionamento do computadores, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista.

 LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo. (65) 99997-1717 

www.araujoleiloes.com.br .

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

Fica intimado do leilão o sr. Bonnyek Calixto Gonzaga.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti-Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de fevereiro de 2020.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GUTHIERY MAZOTI TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTE ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000192-02.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:VINICIUS 

GUTHIERY MAZOTI TOLEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE 

RODRIGUES GOMES COELHO POLO PASSIVO: BANDEIRANTE ENERGIA 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 01/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZULMIRA OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 531.735.031-04 (REPRESENTANTE)

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000193-84.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ZULMIRA 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ANTONIO SILVA DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 01/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 8 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-69.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000194-69.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ZULMIRA 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ANTONIO SILVA DE LIMA POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/04/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001695-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada acerca da penhora on line realizada nos presentes 

autos, conforme extrato de Id. 27475453 e nos termos da R. Decisão de Id. 

26939452, deixando transcorrer o prazo sem apresentar impugnação. 

Certifico, ademais, que promovo com a intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, em cumprimento a ordem de 

serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 10 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003592-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA OAB - MT26701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO FERNANDES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.28755124 , bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 584773-7, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000603-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KELY TAQUES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIANE LEBRE DIAS (EXECUTADO)

ADAILSON CARDOSO MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28763865, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº584771-0 , consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ACRIZIO LEITE DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28805578, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 584775-3 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001117-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28829098 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 584504-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28755598, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 584242-5, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003517-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 19 de Novembro de 2019 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000228-44.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GILMAR 

FERREIRA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 07/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA DOS SANTOS SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000229-29.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FLAVIANA DOS 

SANTOS SCHIAVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLEY 

APARECIDO MARTINS FERREIRA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002613-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BIGATINI DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29039752 Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 10 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003959-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO FRANCINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003959-82.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CASSIANO FRANCINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia prestação juridiscional para ver sua pretensão satisfeita, 

todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 07 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010406-40.2014.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

ANA ELOIZA CARDOZO OAB - MS15478-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010406-40.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: APARECIDA ALVES CABRAL 

CRUZ EXECUTADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL 

- AELBRA Vistos. Tendo em vista que o pedido da exequente já fora 

efetivado, e, que não pugnou qualquer outra medida, RETORNEM os autos 

ao arquivo provisório, mantendo-se a suspensão, nos termos da decisão 

de id nº 26793830. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 10 de 

fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003958-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO FRANCINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003958-97.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CASSIANO FRANCINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a 

lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia 

prestação juridiscional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou 

pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, 

sem a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 07 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-51.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000234-51.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ DE 

ALMEIDA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO 

ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 07/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 262453 Nr: 2878-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antidia Tatiane Moura Ribeiro, Ana Karolyne 

Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo 

José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel 

Moraes de Oliveira, Leandro Rodrigues, Gabriel Marques Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: danilo vitor martins cunha - 

OAB:14008, Defensoria Pública de Mirassol D´Oeste - OAB:, 

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/O, EMERSON PINHEIRO 

LEITE - OAB:19744/O, helio castelo branco de olieira junior - 

OAB:13555, juciel de frança batista - OAB:22534-o, RAFAEL WINCK 

DO NASCIMENTO - OAB:19119/O, Wanderley Lopes Conceição - 

OAB:14000

 É o relatório. Decido.Tendo em vista a informação de que os denunciados 

Wanderson Gabriel, Deivid Luan, Gabriel Marques e Narrara Fernanda irão 

residir em comarca diversa, determino a expedição de carta precatória 

para a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas, 

quais sejam:1.Firmar compromisso de comparecer a todos os atos do 

processo;2.Recolhimento domiciliar no período noturno;3.Manter atualizado 

seu endereço;4.Apresentação mensal ao juízo para justificar suas 

atividades informando seu trabalho, seu endereço e telefone atuais; 

Havendo informação de descumprimento das condições impostas, vista 

dos autos ao Ministério Público.Desse modo: 1.expeça-se carta precatória 

ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para fiscalização de cumprimento das 

medidas cautelares fixadas em relação aos denunciados Wanderson 

Gabriel Moraes de Oliveira e Deivid Luan Arruda e Silva;2.Expeça-se carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, para fiscalização 

de cumprimento das medidas cautelares fixadas em relação ao 

denunciado Gabriel Marques Martins;3.Expeça-se carta precatória ao 

Juízo da Comarca de Brasília/DF (Fórum de Águas Claras) para 

fiscalização de cumprimento das medidas cautelares fixadas em relação à 

denunciada Narra Fernanda da Costa dos Santos.Por fim, tendo em vista 

que os demais denunciados não se manifestaram atualizando seus 

endereços, dê-se vista dos autos a defesa dos réus para que se 

manifeste quanto à referida atualização. Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001083-26.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

ARMANDO FERNANDES MORO (REQUERIDO)

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

RENATO FRANCISCO KREMER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001083-26.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 
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1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência, OU SEJA COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA ID 24846822 ANA 

RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002631-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIOMARA ROSPIERSKI GEMELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002631-86.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002331-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MESSIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002331-27.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: GILMAR MESSIAS Vistos, etc. Nos ditames 

do art. 3°, § 12, do Decreto n. 911/69, expeça-se o devido mandado de 

busca e apreensão do(s) bem (ns) descrito no requerimento de busca e 

apreensão, porquanto formulado o requerimento com cópia da petição 

inicial da ação de busca e apreensão, bem como do despacho que 

concedeu a busca e apreensão. Sendo frutífera a apreensão, determino 

que a Secretaria Judicial comunique o Juízo Originário da apreensão do 

veículo, a teor art. 3°, § 13, do Decreto n. 911/69. Por fim, encaminhe-se o 

presente requerimento ao Juízo Originário com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 05 de novembro de 2019. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42265 Nr: 1669-32.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tanea Haide Sulbacher Schirmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94909 Nr: 2987-06.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, por seus advogados para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça PARA 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE - MT, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR 

NA 2ª VARA DACOMARCA DE PRIMAVERA DO LETES - MT - NOS AUTOS 

1000057-09.2020.8.11.0037

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25149 Nr: 107-03.2000.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Antônio Mazzardo, Espólio de Olivo 

Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.232, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte executada, por seu advogado, para se manifestar acerca 

do pedido de desistência da ação de fls 53, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45606 Nr: 1064-52.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tanea Haide Sulbacher Schirmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74363 Nr: 4070-96.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Cossetin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A
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 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da petição de fls 361/362, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92474 Nr: 1497-46.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE ALMEIDA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Tendo em vista que a petição de fls. 75 veio desacompanhada de 

comprovante de distribuição, nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102119 Nr: 1530-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Cella, INELVE SALVADOR CELLA, Suelen 

Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102298 Nr: 1641-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o patrono da parte Autora da audiência de instrução para colher 

depoimento pessoal das partes, bem como do infante Vinicius Appel 

Costa, redesignada para o dia 05 de março de 2020 às 13h.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000192-68.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

O E P SERVICOS DE TRANSPORTE - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000192-68.2020.8.11.0086 

IMPETRANTE: O E P SERVICOS DE TRANSPORTE - ME IMPETRADO: 

DELEGADA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM-MT Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por O E P Serviços de Transporte M E, em desfavor da 

Delegada de Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum/MT, Sra. Angelina de 

Andrade Ferreira. Alega a parte impetrante que teve seus veículos 

apreendidos irregularmente por ato da autoridade coatora, dois bitrens de 

Placa OZW 8194 e OZW 8218. Informa que a apreensão ocorreu por 

ocasião de comunicação de crime de furto efetuada pelo Senhor Oséias 

Evandro Pinheiro, impetrante, em decorrência da falta de comunicação do 

motorista/arrendatário, Sr. Reginaldo, com ele. Os veículos foram 

apreendidos na cidade de Nova Mutum/MT, tendo a delegada de polícia 

indeferido a sua liberação sob o argumento que não haveria comprovação 

da propriedade destes por falta de assinatura do antigo proprietário e 

possíveis problemas na procuração em decorrência de investigação 

policial efetuada na Comarca de Goianésia/GO. Defende o impetrante que 

tal ato seria uma ilegalidade, já que os bens móveis se transmitem com a 

simples tradição. É o Relatório. Passo a decidir. O Mandado de Segurança 

deve ser indeferido liminarmente por falta de comprovação de direito 

líquido e certo, porque não comprova o impetrante, de plano, a propriedade 

dos veículos. Primeiramente deve ser examinada a situação dos veículos: 

o caminhão de placa OZW 8194, SR/Random SR CA possui alienação 

fiduciária em garantia, sendo necessária a anuência da instituição 

financeira para a transferência do veículo, já que o alienado só possui a 

posse direta deste, se não bastasse isso o veículo possui uma restrição 

de transferência imposta pelo TRT 18ª Região, na data de 19.07.2018. 

(extrato Renajud em anexo). Quanto ao veículo de placa OZW 8218, 

SR/Random SR CA, este também possui alienação fiduciária em garantia, 

sendo necessária a anuência da instituição financeira para a 

transferência do veículo, já que o alienado só possui a posse direta deste, 

se não bastasse isso o veículo possui uma restrição de transferência 

imposta pelo TRT 18ª Região, na data de 19.07.2018 (extrato Renajud em 

anexo). A propriedade nunca poderia ter sido transferida pelos seguintes 

motivos: 1. Não comprovação de assinatura no DUT do antigo proprietário 

e ausência de juntada do procedimento policial de Goianésia/GO citado 

pela delegada de polícia, de modo a demonstrar a divergência com a 

situação de fato; 2. Não comprova que o Banco alienante fiduciário anuiu 

com a transferência dos veículos; 3. E o mais grave de todos, quando os 

DUTs foram assinados em 29 de abril de 2019, quando já pairava sobre os 

veículos bloqueio judicial de transferência destes, através do sistema 

RENAJUD. Desse modo, não comprovada a propriedade do veículo não há 

direito líquido e certo amparado por Mandado de Segurança. No mesmo 

sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE 

NEGOU SEGUIMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO DE ALEGADA 

PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VIA 

INADEQUADA. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. 1. Contra a decisão que indefere incidentalmente o 

pedido de restituição de bem apreendido, é cabível o recurso de apelação, 

sendo impróprio o uso da ação mandamental. Aplicação da Súmula 

267/STF. 2. Hipótese em que não se verifica direito líquido e certo quanto à 

pertinência do pedido de restituição, porquanto não houve comprovação 

da origem lícita do veículo apreendido. 3. Agravo regimental improvido.(STJ 

- AgRg no RMS: 47034 CE 2014/0319460-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 26/03/2015 Diante do exposto, INDEFIRO 

LIMINARMENTE o presente Mandado de Segurança, por ausência de 

direito líquido e certo, com fundamento no art. 1º c.c art. 10º, ambos da Lei 

12.016/2009, extinguindo o Processo Sem Resolução do Mérito. Sem 

custas e honorários. Intime-se o Ministério Público da sentença. P.I.C. Em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Nova Mutum/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001692-09.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA FERNANDES MAULAES BRANDAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIANE LIMA OAKIS OAB - RO9189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001692-09.2019.8.11.0086 Vistos. ROBERTA 

FERNANDES MAULAES BRANDÃO impetrou o presente mandamus com 

pedido liminar em face de ato ilegal supostamente praticado pelo PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT. Segundo narra a inicial, a impetrante 

seria acadêmica do curso de Medicina em universidade do Estado de 

Rondônia e teria efetuado sua inscrição em Processo Seletivo Simplificado 

para contratação de profissionais realizado pelo Município de Nova Mutum. 

A impetrante participou das etapas de seleção, com realização de prova 

escrita e, para sua surpresa, foi aprovada em 8º (oitavo) lugar para o 

cargo 005 – Médico-Município, sendo que foram disponibilizadas 11 (onze) 

vagas. Após a homologação e publicação do resultado do Processo 

Seletivo Simplificado, a impetrante foi convocada em 21 de junho de 2019, 

conforme Edital de Convocação 002/2019 e o prazo para apresentação 

dos documentos seria até 10/07/2019. Entretanto, a impetrante requereu 

prorrogação do prazo em 15 dias, o que foi deferido e o prazo dilatado até 

o dia 25 de julho de 2019. Neste período, a impetrante postulou 

administrat ivamente para que fosse concedida a sua 

reclassificação/reposicionamento no processo seletivo para o final da fila, 

o que foi indeferido pela Administração Pública, considerando que o 

Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Nova Mutum e o Edital do 

Processo Seletivo 002/2019 não conteriam previsão para a 

reclassificação ou reposicionamento em processo seletivo ou concurso. A 

impetrante aduz que não poderia tomar posse no cargo considerando que 

ainda não teria colado grau no curso de Medicina, de modo que 

completaria a graduação até o mês de dezembro de 2019 e com CRM. 

Argumenta que tanto o edital quanto o regime jurídico dos servidores 

públicos do município não proibiriam a reclassificação, tampouco tal 

conduta traria prejuízos à Administração Pública ou aos demais 

candidatos. Relata ainda que não seria razoável impedir que a impetrante 

possa abrir mão de sua posição classificatória quando lhe fosse mais 

favorável migrar para o final da lista dos classificados. Desse modo, 

impetrou o presente remédio constitucional visando à concessão da 

segurança em caráter liminar, visto que estariam presentes a fumaça do 

direito e o perigo da demora, para que fosse determinado à Autoridade 

Coatora a imediata reclassificação e reposicionamento da impetrante para 

o final da lista de aprovados e classificados no Processo Seletivo 

Simplificado. Trouxe os documentos encartados nos IDs n°. 22036275, 

22036523, 22036527, 22036534, 22036539, 22036644, 22036649, 

22036658, 22036678, 22036690 e 22036852. É o relatório. Fundamento e 

decido. Pois bem. No caso em tela, o impetrante busca a revisão do ato 

administrativo que indeferiu seu pedido de reposição/reclassificação no 

Processo Seletivo Simplificado. O Ofício DIVAP n°. 025/2019, o qual não 

teria deferido o requerimento administrativo formulado pela impetrante 

consta do ID n°. 22036690, com data de 15 de julho de 2019, razão pela 

qual a impetração deste mandamus em 24 de julho de 2019 se mostra 

tempestiva. Como é cediço, o mandado de segurança observa rito 

especial exige prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou 

ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com 

a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos 

fatos alegados e do seu direito líquido e certo, já que o remédio 

constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite 

dilação probatória. Não obstante a argumentação tecida pela impetrante, 

não há prova pré-constituída de seu direito líquido e certo no caso em 

apreço, mormente pelo fato de que não há previsão editalícia da 

possibilidade de reclassificação/reposicionamento do candidato em 

qualquer hipótese no processo seletivo simplificado. O Superior Tribunal 

de Justiça comunga do mesmo posicionamento, considerando a 

impossibilidade de produção probatória, vejamos as ementas colacionadas 

abaixo: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. 

FALTA DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à 

reclassificação, sendo posicionado no final da fila classificatória, 

porquanto ainda não possuía a habilitação necessária para o exercício do 

cargo, que seria adquirida no semestre seguinte à impetração. 2. 

Inexistindo previsão legal ou editalícia, é fundamentada a denegação da 

ordem, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e 

certeza do direito controvertido. Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, 

Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso 

Ordinário não provido. (RMS 54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. Os recorrentes alegam que teriam direito à reclassificação, 

sendo posicionados no final da fila classificatória, porquanto ainda não 

possuiriam a habilitação necessária para o exercício do cargo, a qual seria 

adquirida no semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal 

ou editalícia, resta devidamente fundamentada a denegação da ordem, 

porquanto não demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza 

do direito controvertido, não merecendo reparos o decisum. 3. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) Logo, 

não havendo previsão legal ou editalícia da possibilidade de 

reclassificação/reposicionamento, não há que se falar em direito líquido e 

certo da impetrante. Saliento inclusive que, não obstante tenha alegado 

que no mês de dezembro de 2019 estaria formada e com número de CRM, 

não trouxe a sua documentação acadêmica anexa à petição inicial. 

Ademais, quando a impetrante se inscreveu no processo seletivo 

simplificado, tinha ciência de que não possuía todos os requisitos exigidos 

no edital no que se referia à habilitação necessária para o exercício do 

cargo, bem como não obteve o nível de escolaridade exigido no edital 

quando de sua convocação. Destarte, ressalto também que a atitude da 

Administração Pública ao indeferir o pedido de reposicionamento não fere 

o princípio da legalidade, considerando que o princípio da legalidade no 

âmbito do Direito Administrativo diverge do princípio da legalidade aplicado 

à esfera privada, eis que o administrador público está sujeito, em sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e às exigências do 

bem comum, não podendo deles se desviar, sob pena de incorrer em 

responsabilidade administrativa, civil e criminal. O mandado de segurança 

observa rito especial, mais célere que uma demanda ordinária e, por isso, 

o direito do impetrante deve estar demonstrado pela petição inicial e pelos 

documentos que a instruem, razão pela qual no caso em apreço, está 

ausente uma das condições de procedibilidade do writ, que é a 

demonstração da lesão ou do perigo de lesão a direito líquido e certo da 

parte impetrante. Portanto, o caminho trilhado através do procedimento do 

mandado de segurança não é o adequado à hipótese em apreço. 

Considerando as lições acima colimadas, ausentes os pressupostos 

autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a 

denegação é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a petição 

inicial do mandado de segurança com fundamento no artigo 10 da Lei nº 

12.016/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação 

em honorários nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 

512 do STF. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 29 de agosto de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002750-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO LIMPO COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA VELHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES FONTELLI OAB - MT8188-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002750-81.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CAMPO 
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LIMPO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face de 

SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS COSTA VELHO, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Acordo entabulado entre as partes conforme 

documento ao ID nº 20603756. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Em vista do acordo celebrado conforme documento 

(ID 20603756), e por ser expressão de vontade das partes e não 

vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Por sua vez, suspenda-se o 

feito, na forma requerida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum, 05 de 

setembro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001711-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001711-49.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA em face de 4 IRMÃOS 

AGRICULTURA E PRECUÁRIA LTDA, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Acordo entabulado entre as partes conforme documento ao ID nº 

20137467. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Em vista do acordo celebrado conforme documento (ID 20137467), e por 

ser expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo 

aos mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais 

e jurídicos efeitos. Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum, 05 de setembro de 

2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002165-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. M. J. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002165-29.2018.8.11.0086 

Assunto: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) 

Processo impulsionado com a prolação do ato processual adequado, para 

intimar as partes, na pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 

23142409 - Sentença, contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames 

do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o 

processo em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça 

Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da 

ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000441-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMAMIEL SILVERIO DA TRINDADE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000441-53.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA proposta 

por LEONEL DO CARMO em face de DOMAMIEL SILVERIO DA TRINDADE, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O autor requer a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, para tanto, a fim de 

comprovar sua situação hipossuficiente juntou documento de ID 

21232153. É o relato necessário. Fundamento e decido. Em que pese a 

parte requerente ter alegado que não possui condições financeiras de 

arcar com as custas processuais, não é que se extrai dos da inicial, isso 

porque o o autor é microempresário, e aufere renda de R$ 3.000,00 reais, 

atuações não condizente com a gratuidade da justiça além do fato de 

estar sendo patrocinado por advogados particulares, o que evidencia um 

mínimo de condição financeira para arcar com os custos de uma ação 

judicial. Tudo tem um custo, assim como o processo judicial. Há o custo 

dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes e dos 

servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados. A maior 

parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos 

contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é 

cobrada dos usuários dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja 

ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas 

processuais, a não ser que comprove que não possui condições 

econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos. Desta 

forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente LEONEL DO CARMO, em virtude do 

autor não ter demonstrado a sua condição de hipossuficiência. Nesse 

diapasão, determino que o requerente proceda ao recolhimento das 

custas processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo 

sem a juntada dos comprovantes das custas processuais, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 

12 de setembro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81601 Nr: 4396-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por DERIKE KELVER 

LIMA DA SILVA representados por sua genitora NEIZIANE APARECIDA DE 

LIMA em face de EBERSON NUNES GOMES DA SILVA, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Às fls. 69/70, acordo entabulado entre as partes, requerendo a imediata 

expedição de alvará de soltura.

 À fl. 71/72, recibo de pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

 À fl. 73/74, o Ministério Público não se opôs a homologação do acordo e 

expedição o alvará de soltura.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado (fls. 69/70), e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, até o cumprimento integral do acordo, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso de prazo para pagamento, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena de 

concordância tácita.

 Em virtude do pactuado entre as partes, bem como ante a concordância 

do Órgão Ministerial, expeça-se o respectivo alvará de soltura, 

colocando-se o executado imediatamente em liberdade, se por outro 
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motivo não estiver preso.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86591 Nr: 2875-71.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos, Maria Laudicelia dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Tibolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Martins de Almeida 

- OAB:MG 161.367, Verci Moleta - OAB:MT 3.533-B

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada de fls. 85/86, por seus próprios 

fundamentos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101362 Nr: 1036-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Gonçalo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 11, da Resolução CJF 

458/2017, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa de seu 

procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 421-16.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODIR GIOPATTO TRANSPORTES E LOGISTICA, Leodir 

Giopatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota Oeste S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:MT 15.110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM 

RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por LEODIR GIOPATTO 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA e LEODIR GIOPATTO em face de 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial, o requerente trouxe os documentos de fls. 10/31. À fl. 

32, recebida a inicial. Vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. 

Nessa toada, entendo que não demonstrado nos autos a hipossuficiência 

do requerente na relação de consumo, bem como ausência de 

demonstração da verossimilhança do alegado, segundo as regras 

ordinárias de experiência, motivo pelo qual indefiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, mantendo-se a produção das provas na forma do artigo 

373 do Código de Processo Civil. Sendo assim, DOU O FEITO POR 

SANEADO. Fixo como pontos controvertidos da demanda: a comprovação 

do defeito no serviço, bem como eventual material e lucros cessantes, 

com a comprovação da conduta, do nexo causal e a extensão do dano, 

sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo, posto que 

tratar-se de responsabilidade objetiva. Defiro a produção de prova 

testemunhal de ambas as partes e documental, esta última consistente nos 

documentos jungidos aos autos com a inicial e contestações, ressalvada a 

possibilidade de apresentação de documentos complementares, se 

atenderem os requisitos estipulados no artigo 435 do Código de Processo 

Civil. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 09/04/2020 às 13:30. Ficam as partes advertidas que as 

intimações das testemunhas deverão ser feitas de acordo com o artigo 

455, do Novo Código de Processo Civil. Conforme disposto no artigo 357, § 

4º, do Código de Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentação do rol de testemunhas. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76149 Nr: 4724-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova, Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 100122-25.2020.8.11.0030 para o órgão VARA ÚNICA 

DE NOBRES-MT, consoante comprovante de fl. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97917 Nr: 5060-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA, Poliana 

Chaves Freire Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 “Homologado o acordo celebrado entre as partes às fls. 85/87 e que no 

documento foi previsto pagamento a vista para a data de 26/11/2019, 

sendo que não houve nenhum comunicado acerca do inadimplemento, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.”Intimem-se as 

partes da presente decisão.Admitida a presente determinação como parte 

da sentença homologatória de fls. 88, revogo a suspensão ali proferida, 

considerando-se a sua desnecessidade no caso concreto.No mais, 

mantenho a homologação do acordo celebrado entre as 

partes.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-79.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON STADLER SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO OAB - MT0013065A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S P S- CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT- 235, COM 

EXTENSAO DE 113KM LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000243-79.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:NILTON 

STADLER SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

MACHADO POLO PASSIVO: S P S- CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO 

DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

25/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-64.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELI SOUPINSKI (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000244-64.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:RONIELI 

SOUPINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REBECA ALINE BECKER DE 

MATOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

25/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-49.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BIRCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000245-49.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:RAQUEL BIRCK 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REBECA ALINE BECKER DE MATOS 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-34.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RIBEIRO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000246-34.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GABRIEL 

RIBEIRO CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

25/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PAULA CORREA SIMOES SAHIUM OAB - GO42508 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001450-50.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.585,43 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE SOUZA Endereço: Rua José 

Nacruth, 136, Vila Heitor, INHUMAS - GO - CEP: 75400-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: SANDRA PAULA CORREA SIMOES SAHIUM - 

GO42508 POLO PASSIVO: Nome: JOAO MANOEL DA SILVA Endereço: 

Rua Xaxins, 3127, Residencial das Palmeiras, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE SOUZA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 31/07/2019 Hora: 14:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 1 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PAULA CORREA SIMOES SAHIUM OAB - GO42508 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001450-50.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.585,43 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE SOUZA Endereço: Rua José 

Nacruth, 136, Vila Heitor, INHUMAS - GO - CEP: 75400-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: SANDRA PAULA CORREA SIMOES SAHIUM - 

GO42508 POLO PASSIVO: Nome: JOAO MANOEL DA SILVA Endereço: 

Rua dos Sabiás, s/n, Centro Social Marton Lucca (Professor de Música), 

Residencial das Palmeiras, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE SOUZA Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-19.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GLORITA SILVA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000247-19.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GLORITA SILVA 

DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

25/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-04.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CITELI DIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000248-04.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FN COMERCIO DE 

PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WALLISON KENEDI DE LIMA POLO PASSIVO: RODRIGO 

CITELI DIAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-56.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO KRINDGES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000251-56.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FN COMERCIO DE 

PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WALLISON KENEDI DE LIMA POLO PASSIVO: RODRIGO 

KRINDGES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 133222 Nr: 4359-82.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugenia Aparecida de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194/B

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 02/04/2020 às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103883 Nr: 2681-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oteniel Agostinho da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:MT 18.618, Edson Emilia da Rocha - OAB:MT 

22.746

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Edson Emilia da Rocha, para que promova imediatamente 

devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o 

direito à vista fora de cartório, (ii) expedição de mandado de busca e 

apreensão ou de exibição e entrega de autos, (iii) caracterização do crime 

de sonegação de autos, BEM COMO multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000804-68.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRY GALVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000804-68.2019.8.11.0012 REQUERENTE: TAMIRY GALVAO DE SOUZA 

REQUERIDO: Vistos. Estando as partes de comum acordo e não havendo 

qualquer vício que macule o negócio jurídico entabulado pelas partes, 

HOMOLOGO a transação extrajudicial, o que faço com arrimo no art. 487, 
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III, b do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos. Noxa Xavantina/MT, 7 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3224 Nr: 1787-46.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luís Alves - 

OAB:7.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 INTIMAÇÃO do executado para apresentar suas contrarrazões face ao 

recurso de apelação apresentado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4251 Nr: 208-34.2001.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOVA XAVANTINA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Assim, em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA 

a execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Dê-se baixa em eventuais penhoras/constrições existentes nos autos.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao executado arcar com 

as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que o silêncio do exequente quanto ao 

ponto faz presumir que estes foram quitados com o débito perseguido no 

feito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66142 Nr: 1359-78.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal do 

INSS - OAB:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de RAIMUNUNDA PEREIRA DE ARAUJO, no valor de um salário 

mínimo mensal, 13º salário, devido a partir da data do ajuizamento da ação, 

isto é, 25/06/2014, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 

85 do STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção 

monetária e juros de mora.Correção monetária e juros de mora conforme 

decisão proferida pelo STJ em 22/02/2018, no RESP 149.514/6 – Recurso 

Repetitivo - TEMA 905. Ou seja, a correção monetária deve obedecer aos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 

do TRF da 1ª Região). Já os juros de mora são devidos segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F 

da lei n. 9.494/97, com redação dada pela da lei n. 11.960 /09.Mantenho a 

tutela antecipada concedida na decisão de fls. 57/59 e conservada no 

Acordão de fls. 94/97. CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 

e seguintes do NCPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3 do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66862 Nr: 1930-49.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA LAUDELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELARMINA ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da missiva devolvida 

(fls. 68/72), em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-86.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000128-86.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:ATILES 

CARDOSO MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA RIOS 

MARIANO CARDOSO, PAULA NUNES DE OLIVEIRA, PRISCILA MACHADO 

POLO PASSIVO: RONILDO DUARTE DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 24/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-73.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 24 de março de 2020, às 

09h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 10 de fevereiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-73.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 24 de março de 2020, às 

09h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 10 de fevereiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001318-21.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CRISTIAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPORE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, designo audiência de conciliação para o 

dia 24 de março de 2020, às 09h40min (MT), encaminhando-o ao setor de 

cumprimento para expedição do mandado de citação e intimação da parte 

promovida. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 

o(a) qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em 

audiência, ficando ciente e advertido que o não comparecimento 

acarretará na extinção do feito e condenação no pagamento das custas 

processuais. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-90.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: A parte promovente apresentou 

tempestivamente seu recurso (Id. 28941657), visto que encontrava-se de 

licença maternidade. Observa-se, ainda, que a recorrente requereu o 

benefício da justiça gratuita. Intime-se a recorrida para que ofereça 

contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

remetam-se os autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 de fevereiro de 2020. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-84.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista a solicitação de realização de 

instrução pela requerente (Id. 28774169), designo audiência instrutória 

para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 14h00min - (MT). Intimem-se as 

partes, nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes e suas testemunhas para comparecimento em 

audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu não 

comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 10 de fevereiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001181-40.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o(a) advogado(a) da parte autora que foi designada sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia 17/03/2020 às 14h01min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Paranatinga-MT. Para realização da referida sessão, se torna necessário 

o comparecimento das partes, acompanhado de advogados(as). ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001072-26.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 
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intimado o(a) advogado(a) da parte autora que foi designada sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia 05/03/2020 às 15h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Paranatinga-MT. Para realização da referida sessão, se torna necessário 

o comparecimento das partes, acompanhado de advogados(as). ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001702-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o(a) advogado(a) da parte autora que foi designada sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia 11/03/2019 às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Paranatinga-MT. Para realização da referida sessão, se torna necessário 

o comparecimento das partes, acompanhado de advogados(as). ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001702-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de citação ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA – Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001406-60.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA ADRIANA VERA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o(a) advogado(a) da parte autora que foi designada sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia 05/03/2020 às 14h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Paranatinga-MT. Para realização da referida sessão, se torna necessário 

o comparecimento das partes, acompanhado de advogados(as). ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001702-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o(a) advogado(a) da parte autora que foi designada sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia 11/03/2020 às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Paranatinga-MT. Para realização da referida sessão, se torna necessário 

o comparecimento das partes, acompanhado de advogados(as). ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-75.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o(a) advogado(a) da parte autora que foi designada sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia 05/03/2020 às 14h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Paranatinga-MT. Para realização da referida sessão, se torna necessário 

o comparecimento das partes, acompanhado de advogados(as). ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001254-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Paranatinga, 10 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001296-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA (REQUERIDO)

CARLOS GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 10 de fevereiro de 2020. 

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103911 Nr: 80-48.2020.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar da Silva Melgarejo, Gilberto Leite 

dos Santos, Izais Olario Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado dos denunciados para 

apresentar resposta à acusação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103379 Nr: 2999-44.2019.811.0044

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juíz (a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de 

Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTA ANUAL DOS JURADOS PARA O ANO 

DE 2020

PRAZO 10 DIAS

O(A) Doutor(a) Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de COMARCA DE 

PARANATINGA, na forma da lei etc. Para que chegue ao conhecimento de 

todos, expediu-se o presente Edital tornando público que, neste Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de COMARCA DE 

PARANATINGA, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano 

de 2020, nos termos do art. 425 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

Lista de Jurados: 1) HEITOR MORAES SALAZAR, RG: 63760 CPF: 

050.715.501-72 AVENIDA BRASIL, N° 1284- CENTRO, (66) 3573-1317 OU 

(66) 99994-5178. 2) WANDA APARECIDA NUNES COSTA, RG: 134794229 

CPF: 064.124.938-16 AV. BRASIL, N° 382- UNIÃO, (66) 3573-1822. 3) 

VENICIO SILVA AMORIM RG: 20950527 SSP/MT CPF: 750.956.881-15 

CELULAR: (66) 9-9983-4038 RUA MANOEL TOMAS DE CAMPOS, Nº 06 – 

SANTA RITA. 4) SONIA COELHO DE SOUSA RG: 361459 SSP/MT CPF: 

253.588.551-49 CELULAR: (66) 9-9929-6483 AV. BRASIL Nº 1579 

CENTRO. 5) ADIB MOHAMED DIB RG: 0611781-3 SSP/MT CPF: 

429.323.78-04 CELULAR: (66) 9-9603-6188 RUA JATOBÁ, Nº 235 JARDIM 

PANORAMA. 6) LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO RG: 0924604-5 

SSP/MT CPF: 550.739.561-68 CELULAR: (66) 9-9911-5755 RUA CURITIBA 

Nº 47- VILA CONCÓRDIA. 7) MICHAEL SOUZA ALVES RG: 21621810 

SSP/MT CPF: 052.792.291-99 CELULAR: (66) 98425-0062 RUA APOLONIO 

BOURET DE MELO Nº 557 CENTRO. 8) PABLO SANCHES DE FAVILA 

JUNIOR RG: 189866209 SSP/MT CPF: 060.178.481-27 CELULAR: (66) 

9-9944-4360 RUA MARECHAL RONDON, Nº 1132. NOVO HORIZONTE. 9) 

ANA GESSICA SCHLEICHER, RG: 20953127 CPF: 039.677.311-70 RUA 

SÃO PAULO, N° 61- CONCÓRDIA, (66) 99906-1260. 10) SOLANGE 

FÁTIMA VARGAS, RG: 18190499 CPF: 010.667.541-95 RUA 13, N°86- 

PAMORAMA, (66) 99684-2687. 11) FRANCIELE FRANÇA DE SOUZA 

1936555 CPF: 865.591.411-87 CELULAR: 9-8400-8577/ (64) 9-9926-7384 

RUA APOLÔNIO BOURET DE MELO, 1080 JARDIM PANORAMA. 12) 

VANDERLÉIA PEREIRA GUIMARÃES RG: 0619839-2 CPF: 442.167.931-34 

CELULAR: 9-9604-8762 RUA MARECHAEL TEODORO DA FONSECA, 735 

– CENTRO. 13) SINARA SILVA DE QUADROS CORREA RG: 3246426-6 

SSP/MT CPF: 639.955.901-44 CELULAR: (66) 9-9695-2580 RUA 13 DE 

MAIO Nº 274 NOVO HORIZONTE. 14) OZENIR BREDA DA SILVA RG: 

14988950 CPF: 958.740.621-49 CELULAR: (66) 9-9963-5395 RUA JAOBÁ 

Nº 19 JARDIM PANORAMA. 15) TARCÍSIO MARCON RG: 949525 SSP/MT 

CPF: 592.961.601-97 CELULAR: (66) 9-8126-2077 AV. BANDEIRANTES Nº 

736 VILA CONCÓRDIA. 16) LIDIA DA SILVA, RG: 14522398 CPF: 

965.899.301-04 RUA AMERLINDO NORETTO, N° 79- SONHO DOURADO, 

(66) 99696-9197. 17) SIRLEI MENDES MOREIRA, RG: 18654207-SSP/MT 

CPF: 032.861.721-03 AVENIDA BANDEIRANTES, N°1720- CENTRO, (66) 

99927-8733. 18) ANTÔNIA CARINA DUARTE, RG: 6148406 CPF: 

004.319.882-18 AV. 15 DE NOVEMBRO, N° 411- CENTRO, (66) 

98432-3733. 19) MARILUCI VELASQUE DE MATTOS RG: 2073037241 

SJTC/RS CPF: 022.263.890-30 CELULAR: (66) 9-9997-4401 RUA 

MONTEIRO LOBATO, 236, CASA 7 CENTRO. 20) GIRLAINE DAVID ALVES 

RG: 10344578 CPF: 771.595.271-00 CELULAR: (66) 9-9625-1142 RUA 

CRISANTEMO Nº 18 JARDIM PANORAMA. 21) LEILA MARIA DA CRUZ RG: 

1406887/7 SSP/MT CPF: 004.091.081-46 CELULAR: (66) 9-9981-0817 AV. 

TRAVESSA CAMPOS, Nº 551 JARDIM PRIMAVERA. 22) EDIRLENE KERLEN 

RODRIGUES DA SILVA, RG: 11606746-SJ/MT CPF: 855.251.381-15 RUA 

OSVALDO CANDIDO PEREIRA, N° 606- CENTRO, (65) 98445-8631. 23) 

TATIANE VIEIRA DA SILVA, RG: 26360152 CPF: 048.522.951-107 RUA B 

04, N°133- COLINA VERDE, (66) 99910-2320. 24) FRANCIANE LIMA 

CAVALCANTE TEZA RG: 11440171 CPF: 550.538.581-87 CELULAR: (66) 

9-9612-6641 OU (66) 9-9927-1629 RUA JATOBA Nº 241 JARDIM 

PANORAMA. 25) ADILEUZA CIRILLO DA SILVA RG: 882758 CPF: 

550.634.201-25 CELULAR: (66) 9-9920-6998 RUA SÃO FRANCISCO Nº 

1197 CENTRO. Foram sorteados o nome de 07 (sete) pessoas como 

Jurados suplentes que são os seguintes cidadãos: 1) JUSSARA PEREIRA 

DA SILVA PONTES, RG: 23509589 SSP/MT CPF: 027.381.299-29 RUA 

MONTEIRO LOBATO, N° 982, (66) 99927-1359. 2) CLAUDINES FREIRE 

PICOLI RG: 1016655-6 SSP/MT CPF: 550.655-971-20 CELULAR: 

(66)9-9605-1866 RUA: PRIMAVERA Nº 221 – BAIRRO JARDIM 

PANORAMA. 3) FERNANDA JACINTO DA SILVA RG: 2395659-3 SSP/MT 

CPF: 717.843.811-87 CELULAR: 9-9661-5121 RUA SÃO FRANCISCO 

XAVIAR Nº 321 JARDIM PRIMAVERA. 4) LUZILENE RODRIGUES CAMPOS, 

RG: 18262856-SSP/MT CPF: 016.368.461-81 RUA JOSUÉ MARTINS DE 

SIQUEIRA, N° 74- BICA D’ÁGUA, (66) 99982-9570. 5) JESSICA ALVES 

SILVA RG: 20298323 CPF: 045.709.401-02 CELULAR: (66) 9-9684-3065 

RUA APOLONIO BOURET DE MELO Nº1682 JARDIM PANORAMA. 6) 

CARLISVAN LIMA DE SOUSA RG: 59095619-X SSP/SP CPF: 

023.531.413-74 CELULAR:  (66)  9-8435-6320 RUA MÁRIO 

SCHUENQUENER, S/Nº - JARDIM FLAMBOYANT. 7) ANA MARIA ALVES 

BUENO RG: 1258812-1 CPF: 948.131.241-00 CELULAR: 9-9697-3194 RUA: 

UM, 44; LOTE: 03 - IPÊ FLORIDO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 07 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000973-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE DOS SANTOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000973-90.2018.8.11.0044. Vistos. 

I. Compulsando detidamente o presente feito, constato que não há nos 

autos comprovação necessária acerca da hipossuficiência da parte 

autora. Pois bem. De início verifico que a parte autora, até a presente data, 

não trouxe aos autos quaisquer provas da hipossuficiência alegada na 

exordial, frise-se, é importante ter em vista que apenas a alegação de 

hipossuficiência não se faz suficiente para a concessão do benefício. A 

Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, posiciona-se o 

doutrinador Alexandre Morais, vejamos: “Ao Estado foi imposto o dever de 

prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
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insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado quando da 

inexistência de órgão estatal de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. 

N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 

1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – 

Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de 

Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª 

Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011). Não obstante, a mais recente 

jurisprudência do e. TJMT, tem se posicionado no sentido de que a parte 

que requer a concessão do benefício deve trazer aos autos elementos 

suficientes a possibilitar a análise da verossimilhança da alegação de 

pobreza, pelo julgador, antes da concessão da benesse, pois, frise-se, a 

assistência judiciária gratuita somente deve ser concedida em caráter 

excepcional. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe.” (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 

13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos, tais como, holerite, 

declaração de imposto de renda, carteira de trabalho ou outros que 

permitam aferir sua hipossuficiência financeira. II. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 01 de julho de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000509-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000509-32.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 10 de fevereiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000509-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000509-32.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga, 10 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000356-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. P. (AUTOR(A))

L. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDLEI DE SOUZA OAB - MS15394 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se quanto a petição de Id. 28979225, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000507-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000507-62.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. PARANATINGA, 10 de fevereiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000003-56.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SAGUMSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000003-56.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000002-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SAGUMSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000002-71.2019.8.11.0044 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para. no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. Paranatinga/MT,10 de fevereiro de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000048-60.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDEA MALOPYM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

1000048-60.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001387-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SALES KULEWYRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

1001387-88.2018.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para no prazo legal 

apresentar as provas que pretendem produzir. Paranatinga-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, 

art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001382-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SALES KULEWYRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

1001382-66.2018.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001266-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MAGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

1001266-60.2018.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 1753-38.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, MLMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

do Exequente Dr. Nelson Aparecido Manoel Junior OAB/MT nº 5454, para 

no prazo de 5 dias, proceda a devolução dos autos, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52868 Nr: 2079-80.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Abastecedora Soledade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Luza - OAB:14.059/MT, 

Mauro Pontes Junior - OAB:10.772, Pedro Emilio Bartolomei - OAB:, 

Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALMIR ROGÉRIO DE 

MOURA, para devolução dos autos nº 2079-80.2013.811.0044, Protocolo 

52868, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13698 Nr: 288-57.2005.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldomiro Vaz Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inácio Loiola dos Santos, Inácio Loiola dos 

Santos Filho, Carlos Eduardo Paes de Barros, Pedro Luiz Gagini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessyca Nagano Bezerra - 

OAB:17185/MT, Licínio Carpinelli Stefani - OAB:12.806/MT, Luis 

Rodolfo de Faria Figueiredo - OAB:11.520/MT, Waldomiro Vaz 

Ribeiro - OAB:2697/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larah B. Queiróz Oliveira - 

OAB:8.126, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a advogada Jéssyca 

Nogano Bezerra, para proceder com a carga dos autos no prazo de 05 

(cinco )dias, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32277 Nr: 519-40.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemes Maria Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Luiz Stefani, Tatiane Pires Tasca 

Stefani, Cooperativa de Alimentos e Agropecuária Terra Viva - COPTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Gonçalves - 

OAB:8798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para providenciar no prazo de 05 

(cinco) dias o preparo da Carta Precatória na Comarca de Joaçaba SC, 

trazendo a estes autos comprovante do pagamento, para fins de 

expedição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55183 Nr: 1165-79.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zildete Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

para ciência da decisão de fls. 170/171, bem como para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo 

Civil).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99884 Nr: 2046-80.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kristhian Bruno Souza Tondorf 

- OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Carolina Pereira Tomé Wichoski - 

OAB:OAB/PR 65.216

 Processo nº 2046-80.2019.811.0044 (Código 99884)

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de embargos à execução opostos por 

JOÃO DOS SANTOS DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que para alçar ao efeito suspensivo da 

execução, imperiosa se faz a presença de alguns requisitos, a saber:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”.

Da exegese do referido artigo conclui-se que para a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução é necessário: a) o pedido da parte; 

b) a relevância dos fundamentos que demonstrem a possibilidade de 

causar ao executado grave dano ou de difícil reparação; c) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Todavia, no caso vertente, denota-se que a execução não encontra-se 

garantida, uma vez que não houve a penhora de bens, e tampouco o 

oferecimento de tais pelo devedor.

Nesse contexto, não há como atribuir o pretendido efeito suspensivo, eis 

que a garantia integral do juízo é pressuposto para tal desiderato.

Logo, ausente um dos requisitos estabelecidos pelo art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito 

suspensivo aos embargos à execução.

Deste modo, recebo os presentes embargos para discussão sem efeito 

suspensivo.

Por seu turno, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, 

do NCPC.

Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66372 Nr: 173-50.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB IMPULSIONO o presente feito com 

a finalidade de intimar a parte autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça com o intuito de intimar o executado 

acerca da penhora online ou requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70539 Nr: 1833-79.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria 

Eloirda Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS, Guilherme Brito - OAB:9.982, Henrique Lima - 

OAB:9.979, Marlon César Moraes da Silva - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS, Kennedi Mitrioni Forgiarini - OAB:13303-A/MT

 IMPULSIONO estes autos para a expedição de matéria à imprensa com o 

escopo de INTIMAR a parte autora a providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o preparo da carta precatória de PENHORA E AVALIAÇÃO à 

Comarca de Primavera do Leste-MT , trazendo aos autos o comprovante 

original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80684 Nr: 2573-03.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Emanoel Almeida Castellani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB IMPULSIONO o presente feito com 

a finalidade de intimar a parte autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça com o intuito de intimar o executado para 

pagamento do débito, tendo em vista não ser possível encaminhar carta 

em virtude do correio não fazer entrega na Zona Rural.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ROSSET (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

dos termos da LIMINAR deferida no ID 28915507 e da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Paranatinga Data: 17/03/2020 Hora: 15h40min, devendo 

comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001612-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO OAB - GO53616 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - 

GO53616, dos termos da r. decisão proferida no ID 28899623 e da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 17/03/2020 às 

16h00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000213-73.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - 

MT24606/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 16/03/2020 Hora: 15:40, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000212-88.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MACHADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - 

MT24606/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 17/03/2020 às 16h20min, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 3-2020 - CNPAR

 O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa, 

matrícula 6307, designada para exercer a função de Gestora Judiciária, 

encontrar-se-á afastada no período de 04/02/2020 a 03/05/2020, em face 

da licença médica;

 RESOLVE:

 Designar Irene Aparecida Fermino, Auxiliar Judiciário, matrícula 8108, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta, no período de 

04/02/2020 a 03/05/2020, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 05 de fevereiro 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000723-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTOPHER APARECIDO BATISTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000723-23.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 21.984,45 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) POLO ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 POLO PASSIVO: Nome: CHRISTOPHER 

APARECIDO BATISTA Endereço: ESTR RURAL TRAVESSAO 10, 453, ST 

CAMPOS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

INTIMAR a parte autora, através de seu advogado(a) para efetuar o 

recolhimento das custas processuais (Id. 16229586 - despacho; ID 

29010255 - certidão), com emissão da guia através do site 

www.tjmt.jus,br/guias e posterior juntada aos autos. Peixoto de 

Azevedo/MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000151-96.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

WILSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ZAEL FILHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juizo (INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS N. 1000151-96.2020.8.11.0023 VISTO. 1. Intime-se a advogada 

constituída para juntar aos autos certidões negativas Federal, Estadual e 

Municipal em nome da falecida IVANETE MAURICIO DOS SANTOS – CPF: 

956.845.061-00; 2. Oficie-se a Agência do INSS de Peixoto de 

Azevedo/MT para que, informe quanto a eventuais dependentes 

cadastrados em nome da falecida IVANETE MAURICIO DOS SANTOS – 

CPF: 956.845.061-00; 3. Intime-se o Bradesco Consórcios, para que 

tragam os autos no prazo de 15 (quinze) dias, eventual saldo existentes 

no GRUPO N. 8100 E COTA N. 027 a título de restituição a que a falecida 

IVANETE MAURICIO DOS SANTOS – CPF: 956.845.061-00, tinha direito. 4. 

Após, atendido as determinações acima, vistas ao MPE. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000556-06.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO OAB - MT3670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000149-29.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UDO BOCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000148-44.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FRANCISCO REGATIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-74.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCEDIA TERESINHA BEE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000143-22.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WILLI KIRST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 
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garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-07.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO TARTARI SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS OAB - MT24284/O (ADVOGADO(A))

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA HIDEKO TOMINAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000145-89.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000142-37.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-67.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LISBINSKI (EXECUTADO)

MIGUEL LISBINSKI (EXECUTADO)

RENATO LISBINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial; 

Após, conclusos. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-97.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO GOMES PATRIOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000137-15.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO FABRICIO LOURENCO LOPES (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Visto. Cite-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça o 

pagamento da soma em dinheiro reclamada, monetariamente atualizada 

desde o ajuizamento, ou ofereça embargos, previstos no art. 700, § 2º do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Conste do mandado 

que caso cumpra a determinação contida naquele, ficará isento de custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 702 CPC). Caso não pague 

nem ofereça embargos ou sejam estes julgados improcedentes, ficará 

sujeito à constituição de pleno direito de título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindo-se na 

forma dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000136-30.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALMIR DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Visto. Cite-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça o 

pagamento da soma em dinheiro reclamada, monetariamente atualizada 

desde o ajuizamento, ou ofereça embargos, previstos no art. 700, § 2º do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Conste do mandado 

que caso cumpra a determinação contida naquele, ficará isento de custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 702 CPC). Caso não pague 

nem ofereça embargos ou sejam estes julgados improcedentes, ficará 

sujeito à constituição de pleno direito de título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindo-se na 

forma dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000147-59.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FUMIO HIROTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75497 Nr: 3273-13.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBA AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

ANIBA AMÂNCIO em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme petição de fl. 

123.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita; ”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69871 Nr: 3238-87.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075, MARLETH ILDA CARVALHO CORREIA HANSEN - 

OAB:24.898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA 

TERESINHA SOBRINHO, para devolução dos autos nº 

3238-87.2014.811.0023, Protocolo 69871, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000138-34.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARUZINEIDE PINTO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA OAB - MT26066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO 2ª VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000138-34.2019.8.11.0023. AUTOR(A): MARUZINEIDE PINTO BATISTA 

DE OLIVEIRA REU: VIACAO XAVANTE LTDA DECISÃO Trata-se de ação 

por meio da qual pretende a parte autora, em sede liminar, que a requerida 

custeie seu tratamento de saúde, bem como que pague R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) mensais a título de pensionamento, enquanto estiver afastada de 

suas atividades laborais. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Apesar 

de presente a probabilidade do direito alegado no que se refere ao evento 

danoso, não há indícios de que a autora continue arcando com despesas 

relacionadas ao acidente, mormente em razão de o laudo médico datado 

de 17.01.2019 prescrever que o repouso teria que durar, em média, de 90 

a 120 dias. Além disso, a requerida demonstrou que reembolsou 

determinados gastos da autora. Quanto ao pensionamento, não há 

comprovação da renda anteriormente auferida pela autora, nem da que 

deixou de ganhar em razão do acidente, tampouco há demonstração de 

que, no momento, não possui condições de trabalhar. Com supedâneo no 

inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 

do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Peixoto de Azevedo, devendo a 

respectiva Secretaria designar Sessão de Conciliação e convidar as 

partes e os procuradores jurídicos respectivos, se houver. Não havendo 

acordo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, 

manifestando-se quanto ao pedido de denunciação à lide. Após, 

conclusos para análise dos pedidos pendentes e saneamento do feito. 

Cumpra-se. De Guarantã do Norte para Peixoto de Azevedo. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000399-96.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: FERNANDO PEREIRA PAIXAO Endereço: rua julio campos, 

383, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000399-96.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: FERNANDO PEREIRA PAIXAO Endereço: rua julio campos, 

383, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-46.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDREA AMALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000327-46.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 163,78 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELIZANDREA AMALIA DA SILVA Endereço: Rua Ministro Cesar 

Cals, 493, Centro Antigos, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., 4 Andar, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: ELIZANDREA AMALIA DA SILVA , para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO : Honorários e custas processuais, conforme 

SENTENÇA: "Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que 

tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença 

recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a 

recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da corrigido da 

causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando 

suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de 

Processo Civil." ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-14.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000452-14.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE ANTONIO SILVA SANTOS Endereço: Rua 

Goias, S/N, Bairro Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO: Honorários advocaticios, conforme decisão "Recurso 

improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a 

sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil." ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-70.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEVANTE ANJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000403-70.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 113,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SOLEVANTE ANJO RODRIGUES Endereço: Rua Fortaleza, 383, 

Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de 

má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de 

justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao 

pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé que 

majoro para R$ 500,00, bem como, honorários advocatícios que majoro 

para R$ 1.500,00, dado ao ínfimo valor dado a causa, nos moldes do artigo 

55 da Lei 9099/95. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-65.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE TEIXEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010087-65.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDILENE TEIXEIRA SANTANA Endereço: Rua CORUMBÁ, SN, 

SANTA IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua BARÃO DE 

MELGAÇO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 2754, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-973 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias indicar a conta para o 

levantamento do valor referente ao cumprimento da sentença. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-04.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))
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PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000097-04.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 84,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA RODRIGUES COSTA Endereço: Rua Coronel Lauro, 14, 

Bairro Bela Vista, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO : R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE 

a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito 

inscrito no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003386-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003386-38.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELSON RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Nomeio como peritos nos autos Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE 

BRITO, independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, ambos do Código de 

Processo Civil), bem como apresentarem outras considerações que 

entenderem pertinentes. Intimem-se os peritos, bem como as partes e 

seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim de 

que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito 

nomeado para estabelecer dia e hora. Deverão os peritos responder os 

quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. Quesitos do 

Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data da perícia; 

4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em caso 

positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e grau 

da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado está 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da 

deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do Código de 

Processo Civil). Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 600,00, na 

forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da Resolução n.º 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003311-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA, GOIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS OAB - GO37040 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agropecuária Florêncio Bonito (REQUERIDO)

Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda - MT (REQUERIDO)

Liliana Queiroz Ferreira Franco (REQUERIDO)

Zigomar Ferreira Franco (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON RAMOS JUNIOR OAB - GO11550 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILBERTO BATISTA DE LUCENA (REQUERENTE)

LUCIANO CORREA DE OLIVEIRA OAB - SP134393 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003311-96.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: 28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA, GOIAS 

REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - MT Intime-se 

o perito para que diga sobre a possibilidade do parcelamento, em duas 

vezes, conforme o requerido pela parte Gilberto Batista de Lucena. 

Intimem-se as partes para que indiquem assistente técnico, caso queiram. 

Cumpra-se. , 2 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital - Intimação do denunciado para audiencia

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26554 Nr: 1608-41.2005.811.0013

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Glória Nogueira do 

Valle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Coelho - OAB:5950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

SILVA SOUZA QUEIROZ, para devolução dos autos nº 

1608-41.2005.811.0013, Protocolo 26554, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 446 de 673



 Edital - Intimação do denunciado para audiencia

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45400 Nr: 2055-24.2008.811.0013

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:RJ/2070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

SILVA SOUZA QUEIROZ, para devolução dos autos nº 

2055-24.2008.811.0013, Protocolo 45400, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004688-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIMIANO DE SOUZA MURTINHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 EDITAL 

DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

PROCESSO n. 1004688-05.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ R$ 

2.463,43 ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV MARECHAL RONDON, 

522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 

POLO PASSIVO:EXECUTADO: JUSTIMIANO DE SOUZA MURTINHO 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, e não sabido, 

quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. Data de Distribuição da Ação: 20/12/2019 19:23:27 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA em face de JUSTIMIANO DE SOUZA MURTINHO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$2.463,43, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa [Nº da CDA: 4573]: Data 

de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015 VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Débito Atualizado: R$ R$ 

2.463,43 + 10% da dívida de Honorários Fixados Total para Pagamento: R$ 

2.463,43 Despacho/Decisão: Vistos. I – Cite-se o executado, por carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da 

execução. III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV 

do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural 

apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

615-A do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) . VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado, ficando, desde já ciente de que a não indicação de bem a ser 

penhorado ensejará o arquivamento em definitivo. Na ocasião, informo 

que, para efeito de celeridade processual, eventual petição de 

desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. 

VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração injustificada de penhora 

on line, sem a indicação de bens, fica desde já ciente o exequente que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito, na forma do art.485, III do 

CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, independente de intimação 

para tal ato, vez que cientificado ab initio; Cumpra-se. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis, digitei. Pontes e Lacerda/MT , 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO EUGENIO GONCALVES (REU)

Outros Interessados:
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MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002764-56.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES PARTE RÉ: REU: VIVALDO EUGENIO 

GONCALVES Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de 

ID's 27914583 e 28488271, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vista para a parte autora para manifestação. Pontes e Lacerda, 

10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO EUGENIO GONCALVES (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002764-56.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES PARTE RÉ: REU: VIVALDO EUGENIO 

GONCALVES Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de 

ID's 27914583 e 28488271, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vista para a parte autora para manifestação. Pontes e Lacerda, 

10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO EUGENIO GONCALVES (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002764-56.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES PARTE RÉ: REU: VIVALDO EUGENIO 

GONCALVES Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de 

ID's 27914583 e 28488271, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vista para a parte autora para manifestação. Pontes e Lacerda, 

10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO EUGENIO GONCALVES (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002764-56.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES PARTE RÉ: REU: VIVALDO EUGENIO 

GONCALVES Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de 

ID's 27914583 e 28488271, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vista para a parte autora para manifestação. Pontes e Lacerda, 

10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA GALLETTI GONZALEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001172-74.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

MARISTELA GALLETTI GONZALEZ PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins de direito que, 

conforme juntada de Laudo Pericial de ID 28726827, e determinação abro 

vista dos autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

se manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Pontes e 

Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA CARDOSO OAB - 998.884.241-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001237-69.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): E. C. C. 

F. REPRESENTANTE: ROSANA PEREIRA CARDOSO PARTE RÉ: REU: 

SEGURADORA LÍDER Certifico para os devidos fins e direito que, 

conforme juntada de Laudo Pericial de ID 28726809, e determinação 

abrimos vista para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 
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São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA CARDOSO OAB - 998.884.241-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001237-69.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): E. C. C. 

F. REPRESENTANTE: ROSANA PEREIRA CARDOSO PARTE RÉ: REU: 

SEGURADORA LÍDER Certifico para os devidos fins e direito que, 

conforme juntada de Laudo Pericial de ID 28726809, e determinação 

abrimos vista para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002994-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JOSE MARQUES (REU)

CAROLINA MARIA MARQUES (REU)

Outros Interessados:

ONIZIO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

ANESIO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA JULIA ALVES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CESARINA NUNES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

CICERO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDA MARIA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002994-98.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

JOSE MARQUES PARTE RÉ: REU: JOAQUIM JOSE MARQUES, CAROLINA 

MARIA MARQUES Certifico para os fins de direito que, conforme certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 28143013, e com amparo ao 

provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para manifestação. 

Pontes e Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002994-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JOSE MARQUES (REU)

CAROLINA MARIA MARQUES (REU)

Outros Interessados:

ONIZIO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

ANESIO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA JULIA ALVES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CESARINA NUNES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

CICERO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDA MARIA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002994-98.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

JOSE MARQUES PARTE RÉ: REU: JOAQUIM JOSE MARQUES, CAROLINA 

MARIA MARQUES Certifico para os fins de direito que, conforme certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 28143013, e com amparo ao 

provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para manifestação. 

Pontes e Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002994-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JOSE MARQUES (REU)

CAROLINA MARIA MARQUES (REU)

Outros Interessados:

ONIZIO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

ANESIO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA JULIA ALVES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CESARINA NUNES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

CICERO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDA MARIA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO JOSE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002994-98.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

JOSE MARQUES PARTE RÉ: REU: JOAQUIM JOSE MARQUES, CAROLINA 

MARIA MARQUES Certifico para os fins de direito que, conforme certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 28143013, e com amparo ao 

provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para manifestação. 

Pontes e Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000991-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE SOUZA BRAUNO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000991-10.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAUJO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: GABRIEL DE SOUZA BRAUNO, COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Certifico para os fins de direito 

que, conforme Recurso de Apelação de ID 29003580 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000991-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE SOUZA BRAUNO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000991-10.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAUJO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: GABRIEL DE SOUZA BRAUNO, COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Certifico para os fins de direito 

que, conforme Recurso de Apelação de ID 29003580 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000991-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE SOUZA BRAUNO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000991-10.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAUJO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: GABRIEL DE SOUZA BRAUNO, COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Certifico para os fins de direito 

que, conforme Recurso de Apelação de ID 29003580 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000996-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO RODRIGUES DA FONSECA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000996-32.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAUJO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: NELSINO RODRIGUES DA FONSECA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Certifico para os 

fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 29003565 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000996-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO RODRIGUES DA FONSECA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000996-32.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAUJO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: NELSINO RODRIGUES DA FONSECA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Certifico para os 

fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 29003565 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000996-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO RODRIGUES DA FONSECA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 450 de 673



ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000996-32.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAUJO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: NELSINO RODRIGUES DA FONSECA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Certifico para os 

fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 29003565 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-98.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000224-98.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FRATELLO ENGENHARIA LTDA PARTE RÉ: REU: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 

4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000154-81.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

PEREIRA DOS SANTOS PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Certifico para 

os fins de direito que, a contestação de ID 29037821 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal Pontes e Lacerda, 10/02/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000154-81.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

PEREIRA DOS SANTOS PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Certifico para 

os fins de direito que, a contestação de ID 29037821 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal Pontes e Lacerda, 10/02/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003107-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JERONIMO DA SILVA (REU)

MARIA AUGUSTA FURTADO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003107-52.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SEBASTIAO CARDOSO REU: JOAQUIM JERONIMO DA SILVA, MARIA 

AUGUSTA FURTADO DA SILVA Vistos. Considerando as alterações 

inseridas pela Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), 

CITEM-SE pessoalmente os réus e os confinantes, por meio de mandado a 

ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 246, § 3°, do NCPC 

e, via edital, dos réus incertos e eventuais interessados, na forma do art. 

259, inciso I, do NCPC. NOTIFIQUEM-SE os representantes da União, da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e da Fazenda Pública 

Municipal, mediante carta com aviso de recebimento para que, dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, declinem se desfrutam de interesse na causa, 

(art. 218, § 1° do NCPC), observando-se com relação a contagem do 

prazo o que determina o art. 219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o referido 

expediente com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. 

EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o requerido. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Às providências. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 10 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003533-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

ROSINEIA MAIA EZEQUIEL LARA OAB - 044.616.531-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003533-64.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: D. E. L. REPRESENTANTE: 

ROSINEIA MAIA EZEQUIEL LARA PARTE RÉ: REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 29044093 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 
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manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003363-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILTON JORGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

DORENICE MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE AMARAL DE MATOS DAN (REU)

SEBASTIAO VICENTE DAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003363-92.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): DORENICE 

MARIA DA SILVA SANTOS, ROMILTON JORGE DOS SANTOS PARTE RÉ: 

REU: SEBASTIAO VICENTE DAN, MARLENE AMARAL DE MATOS DAN 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28943634 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 10/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002063-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002063-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SAULO DE SOUZA FERRAZ REU: EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA Vistos. 

Considerando a impossibilidade de realização da audiência de conciliação 

na data aprazada na decisão de Id. 21858552, DECLARO a 

desnecessidade de sua realização. Em assim sendo, ADITE-SE a carta 

precatória expedida para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, 

para o fim de determinar a citação do requerido, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça a defesa que tiver, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001018-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001018-56.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): RODOMAX 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Certifico para os fins de 

direito que, tendo em vista a apresentação de Embargos de Declaração de 

ID 28667500, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a 

parte requerida para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

05/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-44.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CLASSICO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000344-44.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: GISELE PEREIRA BORGES. REQUERENTE: BANCO 

CLASSICO S.A. Vistos. Da análise da petição inicial e documentos, 

vislumbro que as partes não conferiram poderes ao advogado (a) para 

assinar declaração de hipossuficiência econômica, uma vez que o 

instrumento de mandato vem desacompanhado de cláusula específica 

para tal finalidade, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. 

Com efeito, é necessário frisar que o direito ao benefício da gratuidade da 

justiça se destina à pessoa certa e determinada, uma vez que possui 

natureza personalíssima. A este respeito, o Novo Código de Processo Civil 

pacificou tal entendimento por meio do art. 99, §6º, ao frisar que "O direito 

à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a 

sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos". 

Neste sentido, trago à colação a lição doutrinária de Daniel Amorim 

Assumpção Neves, "in verbis": "A gratuidade de justiça é um direito 

pessoal, não se estendendo a litisconsortes ou sucessores do 

beneficiado. Caso tais sujeitos pretendam obter igual prerrogativa 

processual deverão fazer o devido requerimento nesse sentido e 

comprovar o preenchimento dos requisitos para sua concessão (...) 

(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume único. 8. ed. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 378). Portanto, 

INTIME-SE a autora, por meio de seu (sua) advogado (a), via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a declaração de 

hipossuficiência econômica para fins de análise ao pedido de gratuidade 

da justiça, sob pena de indeferimento do pedido, ou, alternativamente, 

providenciar a comprovação do recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, bem como, no mesmo prazo, emendar a inicial a fim de constar 

o endereçamento correto da ação, conforme art. 319, I, do NCPC. Com o 

decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE a conclusão. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000347-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

INBRANDS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000347-96.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: INBRANDS S.A. REQUERENTE: TOMMY HILFIGER DO 

BRASIL S.A. REQUERIDO: FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE 

ROUPAS EIRELI-ME. Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu advogado (a), via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, 

devidamente vinculada nos autos, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 
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485, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003036-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SILVESTRE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003036-50.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

CELSO SILVESTRE RIBEIRO. RÉU: SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A. Vistos. MANTENHO a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos. Considerando a atribuição de efeito 

suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1000495-49.2020.8.11.0000, conforme decisão de ref. 165, AGUARDE-SE 

o julgamento pela superior instância. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003065-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI COSTA CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003065-03.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: GENECI COSTA CORDEIRO. REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER. Vistos. MANTENHO a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Considerando a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 1019380-48.2019.8.11.0000, conforme 

decisão de ID n.º 27996629, AGUARDE-SE o julgamento pela superior 

instância. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10571 Nr: 4477-45.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Baterias Universal Ltda., Mariuzan 

Resende de Souza., Silas Ferreira Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição da carta precatória, intimo a parte exequente 

para proceder ao pagamento das respectivas custas de distribuição ou 

para retirar seu inteiro teor nesta secretaria, viabilizando a sua distribuição 

às suas expensas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 1486-81.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Roberto de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição da carta precatória, intimo a parte exequente 

para proceder ao pagamento das respectivas custas de distribuição ou 

para retirar seu inteiro teor nesta secretaria, viabilizando a sua distribuição 

às suas expensas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65905 Nr: 1949-23.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias, Wagner Camargo Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição da carta precatória, intimo a parte exequente 

para proceder ao pagamento das respectivas custas de distribuição ou 

para retirar seu inteiro teor nesta secretaria, viabilizando a sua distribuição 

às suas expensas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204353 Nr: 10260-56.2019.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernando Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RONALDO PEREIRA DE 

JESUS - OAB:27312/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:8750/MT

 Tendo em vista o teor da certidão de fl. 32 (ref. 14), procedo à intimação 

da parte embargada dos termos do despacho proferido às fls. 28/29 (ref. 

10), conforme dispositivo adiante transcrito: "(...) Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido liminar formulado na inicial, a fim de determinar a suspensão da 

constrição realizada sobre o veículo automotor de via terrestre “IMP/FORD, 

PAS/AUTOMOVEL, gasolina, ano/modelo 1994/1995, vermelha, Placa 

AFN-4221”, com fundamento no art. 678, “caput”, do CPC. Para tanto, 

CITE(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contestação, nos termos do art. 679 

do NCPC. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria 

Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. (...)".

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003643-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DOS REIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIO 

D E O D A T O  R O D R I G U E S  P E R E I R A  P R O C E S S O  n . 

1003643-97.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 683,04 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: MARIA PEREIRA DOS REIS Endereço: 

AVENIDA FLORESPINA AZAMBUJA, 675, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 453 de 673



ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos, sob 

pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora ou arresto, com o 

respectivo registro, de tantos de seus bens quantos bastarem para 

garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e demais cominações 

previstas no mencionado diploma Legal. A presente ação segue os termos 

do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. Oficial de 

Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, se for o 

caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º do artigo 

12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, inciso IV, 

concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a 

condenação do Executado em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de pronto 

pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para os 

casos em que não ocorrer pronto pagamento e, em havendo embargos, 

que os julguem improcedentes, condenando o executado ao pagamento do 

valor principal com os acréscimos legais, custas processuais, ônus de 

sucumbência e demais cominações legais pertinentes. Nestes termos 

dando a causa o valor de R$ 683,04,calculados nos termos da C.D.A 

anexa. DECISÃO: Vistos. INDEFIRO o pedido de id. 27060396, uma vez que 

a parte exequente não exauriu todos os meios de citação da parte 

executada.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte 

executada junto aos sistemas Renajud e Infojud.Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

parte executada, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80.Cumprida 

todas as determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE a parte executada por edital na forma do art. 8º, 

inciso IV, da Lei n° 6.830/80.Caso decorra o prazo de citação por edital, “in 

albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de dezembro 

de 2019. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ADEMIR BOTTARI, digitei. Ponte e Lacerda , 10 de fevereiro de 

2020. Ademir Bottari Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003251-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003251-60.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: KEILA VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. LUZINETE AMARO DA 

SILVA, qualificada nos autos, por meio da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, propôs a presente AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face da 

ENERGISA MATO GROSSO, também qualificada. Em apertada síntese, 

alega a autora que se encontra em tratamento médico domiciliar, 

popularmente conhecido como “home care”, e que em virtude da utilização 

de inúmeros equipamentos médicos necessários ao seu tratamento, o 

valor da fatura do consumo de energia elétrica aumentou sobremaneira, a 

tal ponto que ela (autora) não tem condições financeiras para custeá-las. 

Em razão disso, pugnou pelo deferimento da tutela cautelar em caráter 

antecedente, visando o restabelecimento dos serviços de energia, bem 

como para que a requerida exclua o nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito. Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem 

como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais, além 

dos ônus de sucumbência. Juntou documentos de Id 17186780 a Id 

17187297. Na sequência dos atos processuais, proferiu-se sentença 

indeferindo a petição inicial (Id. 18398063), posteriormente anulada pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em virtude do provimento de 

recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública (Id. 24407014). E 

os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e 

decido. No artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

autora, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido consubstancia em dois preceitos no fato da possível declaração de 

inexistência de débito e a indevida suspensão dos serviços de energia na 

empresa autora. Portanto, o perigo de dano evidencia-se pelo fato de que 

a suspensão e o corte da energia geram prejuízos irreparáveis. A energia 

elétrica é serviço essencial, pois é imprescindível à satisfação nas 

necessidades inadiáveis do ser humano. Presente, pois, o perigo de dano. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse à tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato da necessidade da 
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utilização pela autora do serviço fornecido pela requerida, como forma de 

manter em funcionamento os equipamentos médicos instalados em sua 

residência, e o perigo de dano provém da probabilidade de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na residência da autora, caso não haja 

pagamento das faturas emitidas pela requerida. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a inexistência do direito da autora, a 

presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, e os valores serem 

cobrados pela requerida. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que 

minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Desta forma, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a requerida não interrompa a prestação de serviço de 

energia elétrica em favor da autora, Unidade Consumidora 6/796981-9, por 

razão de inadimplemento, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), com o limite equivalente a R$ 30.00,00 (trinta mil reais), 

nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. No mais, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, na exata medida em que a autora se enquadra 

na definição de consumidor dada pelo art. 2º, “caput”, da Lei nº. 

8.078/1990. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Com a juntada 

da contestação, abra-se vista dos autos à requerente, na forma prevista 

no art. 350 do NCPC. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Após, à 

conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000982-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORIPEDES FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000982-14.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ORIPEDES FERRARI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Após a prolação da sentença de Id. 28547681, a parte autora se 

manifestou requerendo a expedição de ofício à Agência Executiva do 

INSS, a fim de que o benefício previdenciário que lhe fora reconhecido 

seja implantado imediatamente. Ademais disso, verifica-se que a parte 

requerente havia formulado anteriormente pedido de concessão de tutela 

de urgência, ao argumento de que o quadro clínico do autor, com o passar 

dos anos em que tramita o presente feito, tem se agravado sobremaneira. 

Some-se a isto o fato de que a perícia médica realizada, embora tenha 

atestado a ausência de incapacidade temporária para o trabalho, 

confirmou que a parte autora dispõe de limitações laborais, fato que 

culmina por prejudicar a obtenção de seu sustento. Tais circunstâncias 

delineiam a existência do primeiro requisito para a concessão da tutela de 

urgência, relativo à probabilidade do direito. Do mesmo modo, e sob os 

mesmos fundamentos, também se encontra presente nesta quadra 

processual o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Percebe-se, assim, que a autora logrou demonstrar atualmente o 

cumprimento das exigências previstas no art. 300 do NCPC, de modo que 

o deferimento do pleito trazido em Id. 28547681 é a medida que se impõe. 

Isto posto, em decorrência da observância dos requisitos ensejadores, 

delineados no art. 300 do NCPC, e revendo o posicionamento 

anteriormente adotado, DEFIRO o pedido antecipatório de concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada em favor do autor, no 

patamar de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício. Por 

consequência, EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

contido nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o 

cumprimento da diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 

536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para 

tanto, serem encaminhados os documentos pessoais da autora, se já não 

o tiver sido feito. CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto 

Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, 

notadamente a respeito da possibilidade de arbitramento da multa-diária. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-38.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000325-38.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

LINDOMAR FERREIRA DA MATA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas no 

processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

LINDOMAR FERREIRA DA MATA, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, 

"caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia 

requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e 

(65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada 

a efeito, independentemente de compromisso, e deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora 

nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, 

§ 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 
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profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito, implicando ainda em gastos, pelo 

perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000331-45.2020.8.11.0013
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FRANCISCO DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ROZANA SOARES DE SA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYLON MICHAEL DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000331-45.2020.8.11.0013. AUTOR: 

FRANCISCO DE SOUZA CARVALHO. AUTOR: ROZANA SOARES DE SÁ. 

RÉU: AYLON MICHAEL DE SOUZA E SILVA. Vistos. FRANCISCO DE 

SOUZA CARVALHO e ROZANA SOARES DE SÁ, devidamente 

qualificados nos autos, ajuizaram AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS contra 

AYLON MICHAL DE SOUZA E SILVA, também qualificado nos autos. Alega 

o autor que celebrou com o requerido negócio jurídico de promessa de 

venda e compra de imóvel rural e que, em decorrência da inadimplência 

quanto ao cumprimento da obrigação que incumbia ao requerido, 

consistente no pagamento de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil 

reais), experimentou dano material consistente na falta do recebimento do 

preço que deveria auferir com o cumprimento da obrigação e na privação 

da posse do imóvel. Por esses argumentos, pugnou pela concessão de 

liminar para reintegrá-lo na posse do bem e, ao fim, pela declaração de 

rescisão do contrato de promessa de venda e compra, e deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos de ID n.º 

29008949 a 29008962. É a suma do necessário. Através de acurado 

exame dos elementos de prova e da leitura da narrativa vertida na peça de 

ingresso, verifica-se que a causa de pedir consubstancia-se em 

descumprimento contratual referente ao pagamento do preço devido por 

conta da celebração de promessa de venda e compra de imóvel. Todavia, 

requer o autor a reintegração da posse do imóvel com supedâneo no art. 

561 do NCPC, ao argumento de que detém a posse indireta do imóvel e 

que, portanto, estariam preenchidos os requisitos legais para o 

deferimento da liminar vindicada. Pois bem. De partida é importante 

estabelecer-se a diferenciação de posse direta e de posse indireta. Nos 

termos do art. 1.197 do CC/2002, a posse direta é inerente a quem exerce 

os poderes decorrentes da propriedade do bem, que a exerce sem 

nenhum obstáculo, pois tem o contato físico com a coisa; enquanto que a 

posse indireta é daquele possuidor que entrega a coisa a outrem em 

virtude de uma relação jurídica existente entre eles, como no caso de 

contrato de locação, depósito e comodato, sem que exista contato físico 

do possuidor com a coisa. Ocorre que para a caracterização desta última 

modalidade possessória (posse indireta), é imprescindível que o possuidor 

tenha a intenção de retomar posse plena do bem - como ocorre nos 

negócios jurídicos exemplificados acima -, circunstância que não se 

verifica em promessas de venda e compra, uma vez que ao imitir o 

promissário comprador na posse da coisa, o promitente vendedor tem a 

intenção pura e simples de receber o preço do bem e, em contrapartida, 

transferir sua propriedade. Com o intuito de conferir vigor ao raciocínio 

acima desenvolvido, trago à baila a ementa do seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE EMBARGADA. Hipótese 

em que resulta caracterizada a ilegitimidade ativa dos embargantes, que 

embora detenham a propriedade registral do imóvel, celebraram promessa 

de compra e venda com os executados, assim não ostentando sequer a 

posse indireta sobre o mesmo. Ilegitimidade, no caso concreto, para 

propor embargos de terceiro voltados exclusivamente à proteção da 

posse. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Consequente 

extinção do feito, sem resolução de mérito. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível nº 70065528432, 19ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Mylene 

Maria Michel. j. 07.04.2016, DJe 11.04.2016). Em sendo assim, o 

requerente não preenche o requisito estampado no inciso I do art. 561 do 

NCPC para vindicar em sede liminar a reintegração da posse do imóvel. 

Lado outro, também não se verifica a presença de elemento essencial ao 

deferimento de tutela provisória de urgência, tal qual estampado no art. 

300 do NCPC, eis que o autor demonstrou, em juízo superficial de 

cognição, a ocorrência de mero prejuízo econômico, algo que não pode 

ser entendido como hipótese de dano grave e de difícil reparação. Diante 

destes argumentos, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar de 

reintegração de posse. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, 

via DJE. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 20 de março de 2020, às 16h00min. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98, caput¸ do NCPC. INTIMEM-SE via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003105-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI RAPOSA DA ROCHA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003105-82.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sirlei Raposa Réu (é, s): Banco Itaú BMG Consignado S/A Vistos. SIRLEI 

RAPOSA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 
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INDÉBITO contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, aduzindo, em 

apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. 

Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a 

declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a 

restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício 

previdenciário, além da reparação por dano moral. Juntou documentos. A 

ré ofereceu contestação em Id: 25307659, alegando, preliminarmente, a 

prescrição e a ausência de pretensão resistida. Quanto ao mérito, 

impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27383352, determinou-se a intimação pessoal da autora, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora opôs os embargos de 

declaração (Id: 27546947), o qual foi rejeitado no Id: 27871220. Em 

cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes dos autos, conforme certidão de Id: 28236655. E 

os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, a 

necessidade do exaurimento das vias administrativas para a solução do 

problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como ausência 

de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de 

acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88). Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA 

COMINATÓRIA. IMPOSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM 

PARTE. - Não há necessidade de anterior investida extrajudicial, nem 

tampouco comprovação nos autos de resposta negativa ao pedido do 

autor, para que seja legitimado o ingresso em Juízo, uma vez que o 

acesso ao Judiciário encontra-se assegurado constitucionalmente, 

conforme comando inserto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal 

de 1988. - Na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de 

multa cominatória, conforme dicção da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz 

imperiosa a elevação da quantia arbitrada a título de honorários 

advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo 

Civil, quando esta se mostrar irrisória.” (TJ-RN - AC: 115261 RN 

2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez Bonifácio (Convocado), Data de 

Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). Por este argumento, RECHAÇO 

a alegação da ausência de pretensão resistida. De outro vértice, cumpre 

mencionar que a relação jurídica supostamente existente entre as partes 

trata-se de empréstimo consignado, com descontos mensais diretamente 

dos proventos da aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de 

obrigação de trato sucessivo, o período prescricional é computado a partir 

da data de cada desconto. Nesse toada, o primeiro desconto ocorreu em 7 

de janeiro de 2016 e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 19 

de setembro de 2019. Portanto, é certo que não há prescrição no feito, 

uma vez que se aplica, no presente caso, o prazo constante no art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja, de 5 (cinco) anos. Neste 

sentido, colhem-se o entendimento dos seguintes julgados: RECURSO DE 

APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE CADA PARCELA. 01. O art. 27 

do Código de Defesa do Consumidor prevê que a contagem do prazo 

prescricional inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 02. 

Nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por 

danos morais de contrato de empréstimo consignado, a violação do direito 

e o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma contínua 

(relação jurídica de trato sucessivo), a partir do desconto de cada parcela. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente 

a n u l a d a .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 0 5 6 7 4 9 2 0 1 5 8 1 2 0 0 3 8  M S 

0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz Geraldo de Almeida Santiago, 

Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/11/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – 

ENTREGA DE IMÓVEL – IRREGULARIDADES NO PISO – APLICAÇÃO DO 

CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – INOCORRÊNCIA – 

CONTAGEM – ART. 132, § 3º, CC/02 - RECURSO PROVIDO. Havendo 

relação de consumo, mostra-se plenamente aplicável na espécie o prazo 

prescricional previsto na legislação consumerista, cujo art. 27 é 

suficientemente claro ao dispor que: “Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” Para fins de 

contagem do prazo prescricional, reputa-se como data do ‘fato do produto 

ou do serviço’ o conhecimento do dano e de sua autoria pelo consumidor. 

Segundo decidiu o STJ, quando o vício for grave a ponto de repercutir 

sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de 

responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo 

prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Nos moldes do Código Civil de 

2002, diz o art. 132 que “salvo disposição legal ou convencional em 

contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o 

do vencimento”, vindo o § 3º a completar que “os prazos de meses e anos 

expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 

correspondência.” CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

00110124620168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 28/11/2018). Assim sendo, considerando 

que nenhuma das parcelas do negócio jurídico em discussão ultrapassou 

o prazo prescricional, RECHAÇO a alegação da ocorrência da prescrição. 

Lado outro, considerando que a autora formulou pedido de inversão do 

ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da 

prova. O Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a 

inversão do ônus da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra 

adotada pelo inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da 

hipótese de inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No 

caso “sub judice”, é importante destacar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é típica de consumo, na medida em que o 

autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. 

Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a 

solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há 

previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

possui condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, 

bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a 

falta de recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais 

razões, exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, 

na relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da 

prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a 

ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que 

não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a 

ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o 

não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a expedição de ofício a agência do Banco do 

Brasil desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco 

Itaú Consignado S/A em favor da autora, Sra. Sirlei Raposa, no valor de R$ 

7.881,92 (sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois 

centavos), com os seguintes dados: Agência 3308-1, Conta bancária 

31027172-X, Banco do Brasil, Ficha de compensação de nº 556765674. 

Na oportunidade, deverá a secretaria anexar ao ofício o documento 

constante no Id: 25307661 - Pág. 1. Por fim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à 

solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para 
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que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o 

prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. Pontes 

e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001699-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001699-26.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

João Martins Réu (é, s): Banco BMG S/A Vistos. JOÃO MARTINS ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra 

BANCO BMG S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou 

negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças 

são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio 

jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. A ré ofereceu 

contestação em Id: 23978697, o qual impugnou as pretensões autorais, 

sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo 

anexado no Id: 24568655. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27854987, 

determinou-se a intimação pessoal do autor, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munido dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. Em cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes dos autos, conforme certidão de Id: 

28243650. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, considerando que a parte autora formulou pedido de 

inversão do ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do 

ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da 

teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece 

a inversão do ônus da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a 

regra adotada pelo inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata 

da hipótese de inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No 

caso “sub judice”, é importante destacar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é típica de consumo, na medida em que o 

autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. 

Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a 

solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há 

previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

possui condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, 

bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a 

falta de recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais 

razões, exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, 

na relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da 

prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a 

ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que 

não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a 

ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o 

não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a requisição dos extratos bancários do autor, 

por meio do Sistema Bacenjud, em relação à conta poupança de nº 

7710-8, agência 3439, da Caixa Econômica Federal, no período 

compreendido entre 25 de setembro de 2016 a 20 de abril de 2017, com 

intuito de comprovar o recebimento dos valores de R$ 1.078,00 (mil e 

setenta e oito reais) e R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), sendo 

a única prova que se mostra imprescindível e suficiente para o 

esclarecimento dos fatos controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à 

solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o 

prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003178-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANA DE OLIVEIRA MARINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003178-54.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: THIAGO DE LIMA MOREIRA REQUERIDO: REGIANA DE 

OLIVEIRA MARINS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO c/c PARTILHA 

DE BENS E GUARDA proposta por THIAGO DE LIMA MOREIRA contra 

REGIANA DE OLIVEIRA MARINS. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

24341412 - Pág. 1 a Id. 24343633 - Pág. 2. Determinada a emenda da 

inicial na Id. 25850787 para que o autor atribuísse valor à causa e 

cumprisse o disposto no art. 32, § 1º da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 

de abril de 2018. Todavia, deixou o prazo transcorre sem manifestação 

(Id. 28887989). E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Oportunizada ao autor a faculdade de emendar a inicial, para que 

atribuísse valor à causa e cumprisse o disposto no art. 32, § 1º da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018. Entretanto, o requerente 

deixou de cumprir a determinação judicial, deixando esvair o prazo do qual 

dispunha, conforme teor da certidão de Id. 28887989. Isto posto, INDEFIRO 

a petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com espeque no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora em custas e despesas 

processuais, observando-se, todavia, o recolhimento efetuado nos autos. 

Sem honorários advocatícios em razão da inexistência de triangularização 

da relação processual. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002548-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002548-32.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ADIEL LOPES DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA apresentado por ADIEL LOPES DE OLIVEIRA em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O feito 

tramitou regularmente e, em Id. 28761861, o executado comprovou 

cumprimento da obrigação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se através da manifestação das 

partes já ter sido quitado o montante objeto da condenação deste juízo. 

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC, bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que, em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos arts. 313 a 326 do CC —, a 

extinção do feito é medida que sobressai. Isto posto, e com fulcro nos 

arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO, o fazendo com resolução do 

mérito o presente processo executivo, em decorrência do pagamento do 

débito. INTIMEM-SE. Preclusas as vias recursais em relação à presente 

sentença, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000600-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000600-21.2019.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA DE FATIMA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

proposta por MARIA DE FÁTIMA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos de ID 

n.º 18475884 a 18476197. Citada, a autarquia ré não ofereceu 

contestação (ID n.º 20669831). Determinada a realização de prova 

pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 26139997. Apenas a parte autora se 

manifestou quanto ao laudo (ID n.º 27657602). É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão 

sobre o benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é 

um benefício previdenciário pago em decorrência de incapacidade 

temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo 

máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em que o segurado 

dele necessite. O benefício deve cessar quando houver a recuperação da 

capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91. Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios 

previdenciários, cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com 

conhecimentos técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que 

oficiará com órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever 

de guardar equidistância dos interesses em confronto. Os 

esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo pericial, 

auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso concreto os 

exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o segurado, 

serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao 

grau da possível incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo 

pericial de ID n.º 26139997, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que o (a) autor (a) padece de 

incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais. Embora o 

laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição legal, e ante o 

compromisso judicialmente firmado, ter de guardar equidistância dos 

interesses das partes em confronto. A este respeito, e no concernente às 

situações de incapacidade daqueles que se encontram em situação 

assemelhada a da parte autora, em consonância com o resultado de 

perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA 

OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR 

RURAL/URBANO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR LAUDO 

OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

MULTA. 1. Não se conhece de agravo retido quando a parte não reitera o 

pedido nas razões ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do 

CPC, Lei 5869/73). 2. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, 

pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado 

que, tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por 

mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da 

Lei nº 8.213/91. 5. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez 

que a parte autora estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão 

de suposta recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a 

incapacidade parcial e permanente da parte autora para o exercício da 

sua atividade laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo 

nos autos elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao 

benefício previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de 

aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais 

da parte autora decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a 

outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, 

nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja 

exigência de esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem 

seguramente concluir pela sua incapacidade total e permanente para 

atividade laboral, não sendo razoável supor que uma pessoa nessas 

condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data 

do requerimento administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 

8.213/91), com conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do 

laudo pericial. 9. A correção monetária deve ser feita com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC 

após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são 

devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa 

para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes 

os requisitos exigidos no art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica 

assegura a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na 

hipótese dos autos. 12. Apelação desprovida e remessa oficial, tida por 

interposta, parcialmente provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 

0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. 

Quanto à qualidade de segurado, observa-se que a última contribuição 

efetuada pela autora foi no dia 31 de dezembro de 2017 (ID n.º 18476192), 

sendo que, o pedido do benefício realizado administrativamente foi 

requerido na data de 28 de fevereiro de 2018, sendo assim, a condição de 

segurado da autora foi comprovada. Destarte, considerando que a parte 

autora comprovou os requisitos necessários para a concessão do 

benefício, a implantação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de: a) 

CONCEDER o benefício de auxílio doença em favor da parte autora MARIA 

DE FÁTIMA DA SILVA, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

requerimento administrativo (28/02/2018 – ID n.º 18476197). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. b) DETERMINAR a CONVERSÃO 

do benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do laudo pericial 
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(13/11/2019 - ID n.º 26139997), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante 

o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido feito. Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica 

via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados ao ID 

n.º 18476618 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução 

nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em não 

havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa dos autos ao 

Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: MARIA DE FÁTIMA SILVA; 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário de benefício; data do requerimento administrativo: 

28/02/2018 – ID n.º 18476197; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 13/11/2019 - ID n.º 26139997. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002189-48.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

José Alves de Macedo Réu (é, s): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo 

Vistos. JOSÉ ALVES DE MACEDO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MÚLTIPLO, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou 

negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que a cobrança 

realizada é indevida, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência do 

negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. A ré ofereceu 

contestação em Id: 25764763, alegando, preliminarmente, a prescrição. 

Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o 

fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, o autor impugnou a contestação. Em 

seguida, em decisão proferida no Id: 27335669, determinou-se a intimação 

pessoal do autor, para que comparecesse perante o balcão da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, 

para ratificar a procuração outorgada nos autos. A parte autora opôs os 

embargos de declaração (Id: 27479910), o qual foi rejeitado no Id: 

27862828. Em cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes dos autos, conforme certidão de Id: 

28371593. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De inicio, como preliminar, pugnou o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 

jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro e 

único desconto ocorreu em 12 de novembro de 2010 (Id: 21340867) e o 

ajuizamento da presente demanda ocorreu em 3 de julho de 2019, é certo 

que a pretensão de reparação por conta dos descontos nos 5 (cinco) 

anos anteriores aos ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela 

prescrição. Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, 

DECLARO a prescrição da pretensão do autor e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, II, do NCPC. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a 

parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a 

IV, do NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol 

da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002188-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE MACEDO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002188-63.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

José Alves de Macedo Réu (é, s): Banco Cruzeiro do Sul S/A Vistos. 

JOSÉ ALVES DE MACEDO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. A ré ofereceu contestação em Id: 24709305, 

alegando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como a 

prescrição. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, 

sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, o autor impugnou a contestação. Em 

seguida, em decisão proferida no Id: 27361818, determinou-se a intimação 

pessoal do autor, para que comparecesse perante o balcão da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, 

para ratificar a procuração outorgada nos autos. A parte autora opôs os 

embargos de declaração (Id: 27486329), o qual foi rejeitado no Id: 

27870988. Em cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes dos autos, conforme certidão de Id: 

28371134. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De inicio, como preliminar, pugnou o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 

jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em 30 de maio de 2007 e o último em 17 de agosto de 

2009 (Id: 21340335), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 3 

de julho de 2019, é certo que a pretensão de reparação por conta do 

desconto de todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores aos 

ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, 

com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da 

pretensão do autor e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 200799 Nr: 8527-55.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Teixeira Sabará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc.

I. Homologo a desistência de inquirição das testemunhas arroladas pelas 

partes.

II. Compulsando os autos da instrução criminal, verifico que a Defesa 

técnica do acusado formulou anteriormente pedido de revogação da 

prisão preventiva às fls. 149/155, pedido este que foi afastado por meio 

da decisão exarada às 171/172. Desta maneira, os motivos que deram 

ensejo a segregação provisória do acusado permanecem hígidos, uma 

vez que a prova da materialidade, e indícios suficientes de autoria e a 

necessidade da preservação da ordem p[pública, tendo em vista que 

Jonas Teixeira Sabará possui ações criminais por em trâmite por delitos da 

mesma natureza. Nesta toada, simples fato de a instrução processual ter 

sido concluída na presente audiência não possui o condão de infirmar os 

motivos que rendera ensejo a decretação da prisão preventiva do 

increpado. Por esses argumentos, INDEFIRO o pedido formulado pela d. 

Defesa Técnica de Jonas Teixeira Sabará.

III. Não havendo as partes requerido demais diligências, declaro encerrada 

a instrução.

IV. Encaminhem-se os autos ao MPMT, para alegações finais, em 05 

(cinco) dias.

V. Com a vinda, proceda-se de igual forma em relação à defesa.

VI. Saem os presentes intimados.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 201889 Nr: 9059-29.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847

 Vistos.

Não obstante a juntada do ofício de ref. 117, constato que a 

documentação juntada não responde aos quesitos apresentados pelo 

Ministério Público em audiência de instrução (ref. 88), deste modo, 

DETERMINO nova expedição de ofício à Secretaria Municipal de saúde 

desta Comarca, para que, conforme já determinado indique a este juízo 

médico efetivo que possa realizar os exames solicitados, devendo desde 

já ser declinada data e local para perícia a ser realizada o mais breve 

possível, devendo constar no ofício que o médico indicado deverá 

responder aos quesitos apresentados pelo Parquet em audiência.

Ademais, DETERMINO que o(a) Sr.(a) Gestor(a) entre em contato 

telefônico com o(a) responsável pela referida secretaria, comunicando 

sobre esta decisão, para que tome as providências cabíveis, eis que o 

presente caso, versa sobre réu preso.
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Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119287 Nr: 3289-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubio Viana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,38, a que foi condenado nos termos da r. sentença (ref. 267). Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 148,98 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163123 Nr: 1809-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,38, a que foi condenado nos termos da r. sentença (ref. 82). Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 148,98 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Edital - Intimação do denunciado para audiencia

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53119 Nr: 4570-95.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Gomes da Silva, André Fernandes 

Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMIR OSVANDO 

FRANCO, para devolução dos autos nº 4570-95.2009.811.0013, Protocolo 

53119, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171639 Nr: 5481-92.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ANTONIO PEREIRA DE BRITO, Cpf: 

62676083104, Rg: 10638652, Filiação: Rita Alves Baliera e José Pereira de 

Brito, data de nascimento: 05/01/1974, brasileiro(a), Telefone 

(65)996890859. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 07 de fevereiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-67.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000336-67.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELCI VICENTE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTH AIARDES POLO 

PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Migração - Pontes e Lacerda Data: 23/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para anexar a petição inicial nos autos, 

tendo em vista não ser possível a visualização da petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATRINE DIONIZIO BOLOGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Intimação da parte promovente para anexar a petição inicial nos autos, 

tendo em vista não ser possível a visualização da petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003496-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FELISBERTO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CANDIDO BERNARDO (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de março de 2020, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004376-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para anexar a petição inicial nos autos, 

tendo em vista não ser possível a visualização da petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON GONCALO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de março de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-52.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000337-52.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CRISTIANE DE 

ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 

23/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000339-22.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:LUZINEIDE 

FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

REGINA PIRES DA COSTA POLO PASSIVO: A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA 

- ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 23/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 10 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-07.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000340-07.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:EDINALDO 

FERREIRA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELLY 

GARCIA VALDEZ POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 23/03/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES 

E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-29.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MOLAZ BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000345-29.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CAMILA MOLAZ 

BEZERRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

RODRIGUES MALUF POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e 

Lacerda Data: 23/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 

2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MOLAZ BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000346-14.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CAMILA MOLAZ 

BEZERRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

RODRIGUES MALUF POLO PASSIVO: COMPANIA PANAMENA DE 

AVIACION S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Migração - Pontes e Lacerda Data: 23/03/2020 Hora: 12:50 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FAUSTINO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de março de 2020, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARTA JARA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE PARA INDICAR O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DA PARTE PROMOVIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BOLOGNONI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de março de 2020, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEGINARIO MIGUEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDOVAL GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar o endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de março de 2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA BENEPAN LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIO CASTELANI (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de maio de 2019, às 13h20min.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000213-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO JULIANO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

MICHAEL THIAGO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

HELDER TARCISIO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

ALCIONE RITA FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000213-69.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: ALCIONE RITA FORNAROLLI 

MOREIRA, MICHAEL THIAGO FORNAROLLI MOREIRA, HELDER TARCISIO 

FORNAROLLI MOREIRA, TASSIO JULIANO FORNAROLLI MOREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certifique a 

Secretaria acerca do efetivo protocolo e andamento do Precatório e da 

RPV expedidos. Deverá a Secretaria, se necessário, diligenciar junto à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca. Aguarde-se o pagamento do 

Precatório e da RPV. PONTES E LACERDA, 10 de fevereiro de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CASTEDO DA LUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000227-87.2019.8.11.0013. INTERESSADO: FERNANDO CASTEDO DA 

LUZ REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código 

prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Desse modo, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 
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para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas recursais. Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-88.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN FELIPE MAIDANA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010189-88.2014.8.11.0013. REQUERENTE: ADAN FELIPE MAIDANA 

PIMENTA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Declaro minha suspeição para 

atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo, por fatos 

supervenientes aos despachos por mim proferidos. Intimem-se e 

remetam-se os autos ao juiz substituto legal, qual seja, da 3ª Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em razão da suspeição já declarada do 

Juiz do Juizado Especial Criminal e 1ª Vara desta Comarca, Dr. Leonardo 

de Araújo Costa Tumiati. PONTES E LACERDA, 8 de fevereiro de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000212-84.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR MARIA FRANCO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000212-84.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: VANIR MARIA FRANCO SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Nos termos do art. 

2º da Lei 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar causas propostas em desfavor dos 

entes públicos cujo valor da causa não exceda a 60 salários mínimos. Com 

efeito, o valor dado à presente causa é de R$ 94.401,97, o que excede em 

muito o valor de alçada previsto na referida lei. Ante o exposto, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial da Fazenda Pública e determino 

sejam os autos devolvidos à Vara de origem, e caso não concorde com o 

declínio da competência, deverá suscitar conflito, na forma da lei. PONTES 

E LACERDA, 10 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003120-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIRENE DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003120-51.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: MARLENE PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: VALCIRENE DE FREITAS BORGES Vistos, etc. Defiro nova 

consulta ao sistema BACENJUD, conforme requerido. Defiro a inserção de 

restrição sobre o veículo placas QBP 3032. Após consulta aos sistemas 

informatizados: BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi 

bloqueada quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor 

da execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi constatada a 

existência de veículo registrado em nome da parte executada, e foi 

lançada restrição para circulação, com fundamento no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil, de forma a assegurar o cumprimento da ordem 

judicial. Em virtude do resultado: - Determino a expedição de mandado de 

penhora, avaliação e remoção do veículo restringido, no endereço que 

consta no cadastro do DETRAN. Nomeio como depositário a parte 

exequente ou a pessoa que este indicar, independentemente de termo de 

compromisso nos autos, devendo o veículo ser entregue a este para 

guarda enquanto durar o processo. Realizada a penhora e avaliação, 

intimem-se as partes, na forma da lei. - Expeça-se mandado de intimação 

de Leonardo Aparecido Demarchi para se manifestar, no prazo de 15 dias, 

acerca do pedido de inclusão no polo passivo da presente execução. - 

Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de dez dias, 

acerca do bem imóvel registrado em nome da executada (ID 26781440) e 

se pretende a sua penhora. Em caso positivo, deverá trazer aos autos 

cópia da matrícula atualizada, para formalização da penhora por termo nos 

autos. Pontes e Lacerda/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003419-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003419-28.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 
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jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Pontes 

e Lacerda/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003418-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003418-43.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Pontes 

e Lacerda/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003400-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003400-22.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Pontes 

e Lacerda/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-04.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE RESENDE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000146-04.2020.8.11.0014; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Direito de Vizinhança]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que a contestação acostada nos autos foi protocolada no prazo 

legal Certifico ainda que procedo a intimação da parte autora para no 

prazo legal, impugnar a contestação apresentada Poxoréu/MT, 10 de 

fevereiro de 2020 SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (66) 34361250

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 1555-08.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rosseto Vanderlei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1555-08.2015.811.0014 (Código 68767)

 Vistos.

Considerando que a parte exequente não se insurgiu quanto aos cálculos 

da parte executada (fl. 130), HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, os cálculos apresentados na importância de R$ 25.110,43 

(vinte e cinco mil cento e dez reais e quarenta e três centavos) (fl. 118).

Desta forma, DETERMINO sejam expedidas as requisições de pequeno 

valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT, e instruindo-o com os documentos necessários.

Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor, na 

forma como requerido à fl. 131.

 Na sequência, INTIME-SE o advogado da expedição do alvará e DÊ-SE 

CIÊNCIA à parte autora, intimando-a, pessoalmente, do valor transferido 

para o seu causídico.

 Certificado o adimplemento total da obrigação veiculada na sentença, 

EXTINGA-SE o presente cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, 

II c/c o art. 513 do CPC/15 e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo.

 Ás providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 12 de janeiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 1910-81.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Moreira Benício da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Processo nº 1910-81.2016.811.0014 Código 72571)

SENTENÇA

Vistos.

A SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

condenada na sentença de fls. 122/125 ao pagamento da quantia de 

R$11.299,95 (onze mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco 

centavos), relativa ao valor pertencente ao segurado LAURINDO MOREIRA 

BENÍCIO DA SILVA, acrescido de honorários advocatícios, efetuou o 

cumprimento voluntário da obrigação, ao passo que a parte credora, 

ciente do cumprimento da obrigação, não manifestou qualquer 

contrariedade frente ao valor depositado, limitando-se tão somente à 

indicar a conta bancária para depósito e, ainda, requerer a expedição de 

alvará de levantamento do valor, pelo que vieram-me os autos conclusos.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

Considerando-se que não houve qualquer irresignação por parte do 

credor frente ao valor depositado pelo devedor, destacando-se que o 

credor limitou-se apenas a requerer o levantamento dos ativos, sem 

demonstrar qualquer irresignação, imperioso reconhecer-se que houve, 

nos termos do artigo 513 c/c 924, inc. II, o cumprimento integral da 

obrigação, de forma voluntária pelo devedor, o que conduz o feito à 

extinção.

Destarte, DETERMINO a expedição Alvará para transferência dos valores 

depositados em juízo, para conta bancária indicada à fl. 129, uma vez que 

o causídico peticionante possui poderes para dar/receber valores e dar 

quitação, conforme procuração (fl. 33). Sem prejuízo, intime-se a 

advogada constituída e dê-se ciência, via mandado, à parte credora, 

sobre a disponibilização dos valores na conta da causídica.

Por fim, JULGO O FEITO EXTINTO, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I do CPC, por satisfação voluntária e integral da obrigação, 

nos termos do art. 513 c/c 924, inc. II do CPC, e DETERMINO o 

arquivamento do feito, com as baixas e precauções cabíveis, após o 

transito em julgado deste decisum.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 16 de janeiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 79564 Nr: 885-62.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 885-62.2018.811.0014 (Código 79564)

Vistos.

Compulsando os autos, contato que a houve tentativa de citar-se a parte 

executada via correio (fl. 12), a qual restou frustrada, assim como 

tentou-se, na sequência, efetuar-se a citação da parte executada via 

mandado, a qual também restou frustrada, conforme certidão do Sr. Oficial 

de Justiça à fl. 24, pelo que a Fazenda Pública requereu ao Juízo que 

determine a citação da parte adversa por meio de edital.

Verifica-se, portanto, dos documentos anexados, que está satisfeita a 

exigência contida no artigo 256, inc. II do CPC, uma vez que houve o 

esgotamento dos meios previstos pelo artigo 246 do diploma mencionado 

para localização do devedor, havendo sido observada de maneira 

rigorosa a ordem de diligências previstas pelo dispositivo, o que autoriza, 

por conseguinte, determinar a citação pela via editalícia.

Destarte, DEFIRO o pedido formulado e, por conseguinte, DETERMINO a 

expedição de EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para citação da 

executada MM INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA.

Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vistas ao exequente, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, manifestar-se promovendo o 

regular andamento ao feito e, após, conclusos para deliberações.

Na hipótese de inércia da Fazenda Exequente, DETERMINO, desde logo, 

que se suspenda o feito por 01 (um) ano, após o qual deverá a fazenda 

ser intimada a manifestar-se, destacando-se que, em caso de nova 

inércia, os autos deverão permanecer arquivados provisoriamente pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, após o qual estará configurada a prescrição 

intercorrente.

Ciência à exequente. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80357 Nr: 1204-30.2018.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1204-30.2018.811.0014 (Código 80357)

 Vistos

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou 

recurso de apelação em face da sentença proferida, contudo, arguiu que, 

caso a parte autora concordasse com a aplicação da Lei nº. 9.494/97, 

artigo 1º, “F”, para incidência dos juros e atualização monetária das 

parcelas em atraso, o mesmo desistiria do recurso interposto.

Intimada, a parte requerente comparece aos autos, ocasião em que 

manifesta sua concordância com a aplicação da lei supramencionada, 

pugnando seja homologada a desistência do recurso de apelação (fl. 74).

Desta forma, sendo o direito pretendido disponível e transacionável, não 

havendo qualquer óbice à composição, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do recurso de apelação 

interposto.

 Diante da desistência do recurso, bem como, considerando-se já expirado 

o prazo recursal, RECONHEÇO o trânsito em julgado da sentença, pelo que 

DETERMINO a intimação do INSS para que proceda a imediata implantação 

do benefício em favor da parte autora, nos moldes que determinados na 

sentença e nesta decisão.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, porquanto ilegível.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 13 de janeiro de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60283 Nr: 1515-65.2011.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCS, JHCS, TMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kristiano Pablo C. Campos - 

OAB:OAB/PR 84.220

 Processo nº 1515-45.2011.811.0014 (Código 60283)

Vistos.

Compulsando os autos, noto, conforme manifestação ministerial de fl. 147 

e certidão expedida pelo serventuário do Parquet nesta Comarca (fl. 148), 

que os menores encontram-se residindo com sua genitora, na Comarca de 

Gaspar/SC, precisamente no endereço declinado na certidão supracitada.

Destarte, observando detidamente a disposição do artigo 53, inc. II do CPC, 

o qual dispõe, de maneira clara, ser que a competência para processar e 

dirimir ações em que se pedem alimentos é o foro de domicílio do local 

onde reside o alimentando, bem como, ainda, considerando-se, também, 

que o artigo 147 do ECA determina que a competência será determinada 

pelo domicílio dos pais ou responsável, bem como, pelo lugar onde se 

encontre a criança ou adolescente, quando ausentes os pais ou 

responsável legal, tem-se que esgotou-se a competência deste Juízo.

Ante o exposto, tratando-se de competência absoluta, portanto matéria de 

ordem pública, conhecível e declarável ex offício, DECLINO da 

competência para processar e julgar este feito, em favor do Juízo da Vara 

de Família e Sucessões da Comarca de Gaspar/SC, devendo os autos 

serem remetidos integralmente àquele Juízo, com as baixas e precauções 

necessárias.

Ciência ao MPE. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 14 de janeiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65543 Nr: 1618-67.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner dos Santos Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA POXORÉU

Processo nº 618-67.2014.811.0014 (Código 65543)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito com 

pedido de Liminar, ajuizada por WAGNER DOS SANTOS SOUSA em face 

de BANCO DAYCOVAL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente informou à fl.160 que foi firmado um acordo 

extrajudicial, requerendo a homologação e o fim ao litigio em desfavor do 

Banco Daycoval S/A.

É o que merece registro

Isto posto, fundamento e decido.

Compulsando os autos, noto que os direitos sobre os quais versam estes 

autos são disponíveis, transacionáveis, estando ambas as partes 

devidamente constituídas, e não há, também, qualquer óbice legal que 

tenha o condão de impedir a negociação formalizada entre as partes e 

que, nesta oportunidade é submetida à apreciação do Juízo.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, pelo que JULGO EXTINTA a presente 

execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. III, do 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo homologado.

Diante da desistência do prazo recursal, RECONHEÇO, ainda, o trânsito em 

julgado desta decisão, pelo que DETERMINO o arquivamento do feito, com 

as baixas e precauções necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 14 de janeiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74517 Nr: 808-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Lelis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial para condenar a ré a promover à autora o 

benefício de reestabelecimento de benefício previdenciário, contado da 

data de 10/01/2017. O NOME DA BENEFICIÁRIO: CARLOS LELIS JUIZ;a)O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO DOENÇA;b)A RENDA MENSAL ATUAL: A 

SER CALCULADA COM AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES;c)A DATA DE 

INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 

(10/02/2017);d)A DURAÇÃO – PRAZO DE DEZOITO MESES Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a ré ao 

pagamento das parcelas devidas e não pagas, acrescidas de correção 

monetária, com base no INPC e juros de mora, com base nos índices 

oficiais da caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 9494/97).INTIME-SE a 

autarquia para que efetive a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 
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reais). Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a 

autarquia ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso 

I do Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 

111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. CUMPRA-SE.P.R.I.DARWIN 

DE SOUZA PONTESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69084 Nr: 1715-33.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros de 

HÉLIO PEREIRA GOMES e, por corolário, DETERMINO o prosseguindo do 

feito, com a consequente retificação da capa dos autos.II – DO 

PRECATÓRIO JUDICIAL.Prosseguindo, vislumbra-se que os cálculos de 

execução foram atualizados em 02/2019. Diante do lapso de tempo 

decorrido desde então, DETERMINO seja o causídico peticionante intimado 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, sob pena de indeferimento do pedido.Apresentados 

os cálculos atualizados, EXPEÇAM-SE os competentes precatórios 

requisitórios em nome das sucessoras do requerente em proporções 

iguais, atentando-se aos cálculos atualizados, e, também, ao disposto no 

art. 443 e ss. da CNGC/MT, e na Resolução nº 168/2011-CJF, instruindo-o 

com os documentos necessários par encaminhamento ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.Em tempo, INDEFIRO o pedido de expedição 

dos requisitórios em apartado, para pagamento dos valores dos 

honorários contratuais. Vale ressaltar que o disposto na sumula vinculante 

de n. 47 aplica-se tão somente aos honorários sucumbenciais, conforme 

reiterada jurisprudência dos Tribunais superiores. PROCEDA a Secretaria 

à alteração da capa processual para substituição do então autor pelos 

sucessores.INTIMEM-SE.Ás providências, CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, 31 de 

janeiro de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27972 Nr: 476-67.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Helena 

Coppetti Camozzato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz dos Santos Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo José Carnieleto - 

OAB:PR/40.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:5280

 Código 27972

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 21.

Por conseguinte, OFICIE-SE à SEMA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

(1) informe sobre a instauração do PRAD e (2) realize vistoria in loco, com 

intuito de verificar a atual situação da área degradada, jungindo ao feito 

auto pormenorizado de tudo quanto restar evidenciado.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 154-03.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Henrique dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73320

Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por BRN 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, em face da sentença de fl.87/94.

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls.122) e 

contrarrazoados pela parte contrária às fls. 125/126.

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração. Isto porque inexiste omissão ou 

contradição na decisão atacada (fl. 87/94), assim como ausentes erros 

materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso, a 

reconsideração da decisão atacada no que tange ao reconhecimento de 

revelia.

 Ocorre que, conforme informado na certidão de fl. 82 e reiterado à fl.123, 

o requerido fora devidamente citado e não apresentou regularmente a 

contestação. A mesma chegou a ser protocolada via PEA, porém não foi 

liberada para juntada por ter sido rejeitada pelo Tribunal de Justiça pela 

falta de pagamento da guia de materialização.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

Por derradeiro, CUMPRA-SE integralmente a sentença prolatada às fls. 87 

e ss.

 INTIMEM-SE as partes. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT. _____de _______________de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7436 Nr: 2536-28.2001.811.0014

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Altino Fernando da Silva, Alberto Cesar da Silva, Alen 

Cesar da Silva, Emília Maria Cesar da Silva Pereira, Diogo Douglas Naves, 

Luciano Douglas Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lúcia Oliveira de 

Amorim - OAB:5272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 13 de fevereiro de 2020, às 15:05 hs - CEJUSC Poxoréu

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 499-37.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demésio Maia, Espólio de Thereza Fontana Maia, Fátima 

Maia Momo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquarto Paredes Sobrinho, Maria 

Tereza Maia Torquerto Paredes, José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Dionisio Aparecido Terçarioli - OAB:SP-124.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SAVELLI ALONSO 

MANFIO - OAB:SP/201.655, Edmar de Jesus Rodrigues - 
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OAB:10438/MT, Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962, Gerson José 

Beneli - OAB:SP/86.749, Spergio Augusto Frederico - OAB:SP/80249, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 Código 66702

AGUARDE-SE o cumprimento da carta precatória para oitiva da 

representante legal dos requeridos nos autos de código 77029.

Após, intimem-se as partes para, nos termos do art. 364, § 2º do CPC/15, 

apresentar alegações finais escritas, consecutivamente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Acostada aos autos as respectivas manifestações, VENHAM-ME os 

autos conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Poxoréu/MT, ______ de ______________ de 2020.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77029 Nr: 1966-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquato Paredes Sobrinho, Maria 

Maia Torquato Paredes, Demésio Maia, Thereza Fontana Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962

 Código 77029

EXPEÇA-SE nova carta precatória para a oitiva da representante dos 

requeridos (Fátima Maia Momo) na comarca de Assis/SP.

Após, INTIMEM-SE as partes para, nos termos do art. 364, § 2º do CPC/15, 

apresentar alegações finais escritas, consecutivamente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Acostada aos autos as respectivas manifestações, VENHAM-ME os 

autos conclusos.

 TRANSLADE-SE dos autos de n. 81761 cópias dos documentos de fls. 

180/182, referentes à habilitação dos herdeiros de Thereza Fontana Maia, 

representada pela inventariante Fátima Maia Momo e RETIFIQUE-SE a capa 

dos autos.

 Às providências. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Poxoréu/MT, ______ de ______________ de 2020.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 154-03.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Henrique dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Francisco Ruivo - 

OAB:SP 203.688

 Código 73320

VISTO

Trata-se os presentes autos de ação de indenização por danos morais e 

materiais aviada por DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS contra BRN 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que embora a parte 

requerente manifeste interesse quanto a realização de audiência de 

conciliação/mediação em sua inicial, até o momento não foi tentada a auto 

composição entre as partes.

Dessa forma, DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.

Intimem-se as partes, pessoalmente, para que compareçam à audiência a 

ser designada.

Na eventualidade de não satisfação das necessidades dos envolvidos por 

meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu-MT, 07 de fevereiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 154-03.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Henrique dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Francisco Ruivo - 

OAB:SP 203.688

 Código 73320

 VISTO,

 CERTIFIQUE-SE a serventia acerca da alegação de juntada de 

contestação nos autos e se a mesma fora tempestiva nos embargos de 

fls. 95/96.

 INTIME-SE o embargado a fim de se manifestar acerca dos embargados 

de declaração de fls. 95/96, no prazo legal.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 154-03.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Henrique dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Francisco Ruivo - 

OAB:SP 203.688

 Intimação da parte requerida da decisão derradeira " Trata-se de 

Embargos de Declaração, interpostos por BRN DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, em face da sentença de fl.87/94. Os declaratórios foram 

opostos tempestivamente (fls.122) e contrarrazoados pela parte contrária 

às fls. 125/126. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

elementar conhecimento que os embargos de declaração têm a finalidade 

de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração. Isto porque inexiste omissão ou 

contradição na decisão atacada (fl. 87/94), assim como ausentes erros 

materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso, a 

reconsideração da decisão atacada no que tange ao reconhecimento de 

revelia.

 Ocorre que, conforme informado na certidão de fl. 82 e reiterado à fl.123, 

o requerido fora devidamente citado e não apresentou regularmente a 

contestação. A mesma chegou a ser protocolada via PEA, porém não foi 

liberada para juntada por ter sido rejeitada pelo Tribunal de Justiça pela 

falta de pagamento da guia de materialização.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC. Por derradeiro, CUMPRA-SE 

integralmente a sentença prolatada às fls. 87 e ss.
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 INTIMEM-SE as partes. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo.Às providências necessárias. CUMPRA-SE. Darwin de 

Souza Pontes

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-50.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000227-50.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

SIQUEIRA DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-35.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000228-35.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:FRANCISCO DA 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 

10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-20.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA ZAVAREZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000229-20.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:IRMA ZAVAREZE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 

10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-05.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CARDOSO DE ALMEIDA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000230-05.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ELZA CARDOSO 

DE ALMEIDA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 13/04/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24972 Nr: 274-61.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Shandro Queiroz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arine Beatrice Meira Vilela e Silva, Espólio de 

Aristino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Hitler Pullig Filho - OAB:11529

 Código: 24972

VISTO,

 Intime-se parte exequente para que apresente no prazo de 05 (cinco) 

dias, o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, após voltem-me 

os autos conclusos para análise dos pedidos.

 Às providências. Cumpra-se.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61367 Nr: 2407-72.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIANE FERNANDA BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia, bem 

como ABSOLVO a acusada SIDIANE FERNANDA BARBOSA PEREIRA, 

qualificada nos autos, conforme dispõe o art. 386, inciso III do Código de 

Processo Penal.Sem custas e despesas processuais, dada à 

absolvição.Com o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se aos 

órgãos competentes e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 2757-55.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA, RONAN 

RAMOS DE QUEIROZ, DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO, MARCOS 

PAULO CASTIL DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 
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OAB:24.894, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:OAB/MT 15172, JONAS 

HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - OAB:15530, MAYCON GLEISON 

FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Ante o exposto, hei por bem julgar procedente, em parte, a pretensão 

contida na denúncia para:a) Nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIAR os acusados ADEILSON DE OLIVEIRA 

VIEIRA e MARCOS PAULO DE CASTIL SANTANA, qualificados nos autos, 

nos termos do art. 121, § 2.º, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou 

defesa da vítima), ambos do Código Penal;b) Nos termos do art. 414 do 

Código de Processo Penal IMPRONUNCIAR os réus DAVID APARECIDO 

COELHO DE ARAUJO e RONAN RAMOS DE QUEIROZ, da imputação que 

lhe foi feita na exordial, nada impedindo que, surgidas novas provas, nova 

denúncia seja proposta em desfavor dos acusados. - DA PRISÃO 

PREVENTIVA DOS RÉUS ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA E MARCOS 

PAULO DE CASTIL SANTANATrata-se de fato violento, que repercutiu de 

forma negativa na sociedade, dada a forma que possivelmente se deram, 

conforme os autos, a gerar intranquilidade e revolta social pela evidente 

dramaticidade e sofrimento experimentados. [...] DA REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO Já quanto ao réu Ronan Ramos de Queiroz, considerando que foi 

justamente a ausência de indícios robustos de autoria ou participação que 

conduziram à sua impronúncia, impositiva é revogação do decreto 

prisional contra si, por não estarem mais presentes os requisitos 

autorizadores da medida.Posto isto, REVOGO a prisão preventiva de 

Ronan Ramos de Queiroz, determinando que seja ele colocado incontinenti 

em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se, o 

compete ALVARÁ DE SOLTURA. Intimem-se, na forma prevista pelo artigo 

420 do CPP.Preclusa a decisão de pronúncia, sendo este mesmo juízo o 

competente para conduzir as causas no E. Tribunal do Júri, a teor dos 

arts. 421 e 422 do citado digesto adjetivo, intimem-se as partes para 

oferecer rol de testemunhas, até o máximo de cinco, oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligências.Preclusa a decisão de 

pronúncia, certifique-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67687 Nr: 3206-81.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA EPP, MOACIR LOQUETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 Visto.

Cumpra-se integralmente as determinações de f. 250/251, sendo que os 

honorários periciais devem ser depositados judicialmente.

Intimem-se as partes para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

documentos solicitados pelo perito judicial, dando vista ao expert para 

início dos trabalhos técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67834 Nr: 3326-27.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO APARECIDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o resultado da pesquisa BacenJud (fls. 118/119), 

impulsiono os autos com a finalidade de Intimar o Advogado da parte 

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 189-03.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES 

INTEGRADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBRÓSIO 

CINTRA - OAB:8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 Vistos,(...) Desta forma, se a parte discorda dos fundamentos expostos 

na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por 

mero descontentamento das razões de decidir.Com tais considerações, 

rejeito os embargos de declaração. Logo, mantenho incólume os termos da 

decisão de fl. 245/246.Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73646 Nr: 2795-04.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V FINANCEIRAS/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4.752/SP, 

SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o resultado da pesquisa BacenJud (fls. 95/96), impulsiono 

os autos com a finalidade de Intimar o Advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, 

emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 2141-80.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LUIZ BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE ALVES - OAB:7474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Intimo o embargado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 244 Nr: 33-84.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, IZABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre o laudo de avaliação de f. 254/255, manifestem-se as partes, em 10 

(dez) dias.

 Não havendo localização dos Executados, intime por edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1740 Nr: 373-86.1999.811.0033
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI, ROBERTO VALDECIR 

BRIANTI, ANTONIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Assim, diante da não comprovação da desproporcionalidade do valor dos 

honorários periciais, não há que se falar em excesso, rejeito as 

impugnações e, por consequência, acolho proposta de honorários 

periciais apresentada às fls. 349/351 e reiterada às fls. 

360/361.Intimem-se as partes da presente decisão.Intimem-se os 

executados, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito do valor total apresentado pelo perito ou a primeira 

parcela, acaso optem pelo pagamento parcelado, liberando-se, em 

seguida, 50% do valor, sendo que o valor restante será disponibilizado ao 

final da realização dos trabalhos periciais.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 140-35.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, SANDRA FRANCO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Visto.

Intime-se a parte executada para indicar bens à penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência da norma disposta no artigo 774, 

inciso V do CPC.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXCEPTO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5632 Nr: 1634-81.2002.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYCON GLEISON 

FURLAN PICININ, para devolução dos autos nº 1634-81.2002.811.0033, 

Protocolo 5632, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000036-45.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BALLIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, a 

fim de intimar a parte requerida da data da perícia. Outrossim, informo que 

o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000003-55.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GELIDA SAMARA FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA BATISTA (ESPÓLIO)

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (REU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, comprovar documentalmente o falecimento do 

requerido ROBERTO DE SOUZA BATISTA, juntando aos autos, se for o 

caso, a competente Certidão de Óbito, bem como, indicar o endereço do 

inventariante e/ou herdeiros.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-11.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS DE PAIVA LEAL OAB - 896.288.371-68 (REPRESENTANTE)

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

 

Processo nº: 1000090-11.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Indenização por 

Danos Morais Requerente: Isabela Martins Leal, representada por seu 

genitor Oséias de Paiva Leal Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos 

etc. 1. DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça à parte 

autora, considerada a documentação apresentada com a inicial. 2. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por ISABELA MARTINS LEAL, 

representada por seu genitor Oséias de Paiva Leal, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A parte autora assim sumariou a questão 

fática: “Consoante prova documental encartada aos autos, a Requerente é 

filha da Sra. LILIAN MARTINS DA SILVA, que infelizmente veio falecer no 

dia 06 de fevereiro de 2017, fato este devidamente comprovado pela 

Certidão de Óbito n. 2.085, lavrada no Cartório de Registro Civil, 

Tabelionato, Protestos da Comarca de São José do Rio Claro/MT. 

Importante ressaltar que a causa da morte foi ferimento por projétil de 

arma de fogo, fato este devidamente atestado pelo médico – Dr. Massao 

Paulo Watanabe – CRM/MT n. 1717 (documento anexo). Há que enaltecer, 

também, que referido disparo de arma de fogo ocorreu em razão da 

conduta do Delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Nilson André Farias de 

Oliveira, servidor público do Estado Requerido, que efetuou disparo, 

acidentalmente, vindo vitimar uma jovem de apenas 27 (vinte e sete) anos 

de idade, que tinha uma vida inteira pela frente. Pela cópia das peças do 

Inquérito Policial encartadas ao feito, é possível constatar que no dia 06 de 

fevereiro de 2017, no período matutino, o servidor público estadual Nilson 

André Farias de Oliveira, Delegado de Polícia, transitava na região central 

des te município, onde portava 01 (uma) pistola PT – 24/7 PRO DS, marca 

Taurus, Cal. .40, n. série SFM29313, contendo 01 (um) carregador. 

Contudo, Excelência, ao intervir em uma ocorrência - em tese, de via de 

fatos, entre mulheres - desarmadas, o servidor público em questão, por 

absoluta inobservância das cautelas mínimas de segurança, veio acionar 

o gatilho, acidentalmente, na região peitoral esquerda da Sra. Lilian Martins 

da Silva. A morte foi praticamente instantânea, conforme constatou o 

exame de necropsia (…) Referido ato ilícito perpetrado pelo Requerido 

culminou na eliminação prematura da vida da mãe da Autora, causando, 

assim, abalo moral à criança, ora Requerente. Ademais, não podemos 

perder de vista que a responsabilidade do Estado é objetiva, uma vez que 

o ente público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros. Mesmo que não seja possível medir a dor moral 

experimentada, em razão do evento danoso, deve a indenização por dano 

s morais ser fixada em valores que desestimulem a negligência e a 

irresponsabilidade dos agentes públicos. Nota-se que a Requerente vivia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 473 de 673



sob a companhia materna, sendo que o ato ilícito perpetrado pelo 

Requerido acarretou, de forma trágica, no rompimento abrupto da 

convivência entre mãe filha, enaltecendo que o estreito vínculo afetivo 

existente entre a criança e genitora, aos olhos do senso comum, faz 

presumir que o falecimento causou dor, angustia e sofrimento, suscetíveis 

de amparar a condenação do Requerido. (…) Estamos diante de um fato 

danoso que pôs termo à vida de uma jovem de apenas 27 (vinte e sete) 

anos de idade, não se podendo mensurar o sentimento de dor, mágoa, 

saudade, restando para a Requerente somente uma grande lacuna que 

jamais será preenchida. Não é fácil a dor de uma criança em saber que 

sua mãe partiu para eternidade, e trará até o final da vida o sentimento de 

perda, solidão e saudade, visto que permanecerá em sua memória a falta 

da mesma, tendo a vida sido ceifada por um ato ilícito perpetrado pelo 

Requerido.” (Id. 28911729 – Pág. 3/6) (negritos e grifos no original). Ao 

final, a Demandante requereu: “b) liminarmente, a concessão da tutela 

antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mediante decisão 

cominatória de obrigação de fazer, para fins de determinar que o 

Requerido pague à Requerente, mensalmente, de imediato, os alimentos 

provisórios fixados na base de 03 (três) salários mínimos, o que hoje 

correspondente a R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais); (…) 

f) seja a presente ação julgada totalmente procedente, a fim de condenar 

o Estado requerido ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescidos de juros de 

mora a partir do evento danoso – 06/02/2017 (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária a partir da citação. g) seja a presente ação julgada 

totalmente procedente, a fim de condenar o Estado requerido ao 

pagamento, em favor da Requerente, de pensão mensal vitalícia em favor 

correspondente a 3 (três) salários mínimos, o que hoje corresponde R$ 

3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais), contado da data do óbito 

(06/02/2017) até a data em que a falecida, que morreu com 27 anos, 

completaria 70 anos de idade.” (Id. 28911729 – Pág. 34/35) (negritos e 

grifos no original). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 3. A 

tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no 

art. 300 do Código de Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Lado outro, em se tratando, como no caso, de tutela de urgência 

antecipada em desfavor de ente federativo, mister, outrossim, levar em 

consideração o art. 1.059, do Código de Processo Civil, que veda a 

concessão de tutela de urgência contra o Poder Público quando envolver 

as matérias previstas nos artigos 1º das Leis Federais nº 8.437/1992 e nº 

9.949/1997, nomeadamente, concessão de liminares que tenham por 

objeto (i) a compensação de créditos tributários, (ii) a entrega de 

mercadorias provenientes do exterior, (iii) a reclassificação ou a 

equiparação de servidores públicos, e (iv) a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Pois bem. A 

despeito do alegado na petição inicial, não é possível, nesta quadra 

processual, adiantar desde logo a pensão mensal (alimentos provisórios) 

vindicada pela Requerente. A uma, porque os documentos apresentados 

juntamente com a petição inicial, por ora, não se mostram suficientes para 

atestar indene de dúvidas a culpa latu sensu do Estado Requerido, máxime 

se se considerar que a fatídica morte da genitora da Requerente ocorreu 

quando aquela estava em vias de fato com outra pessoa em uma Avenida 

desta cidade, quando então o Delegado de Polícia Nilson André Farias de 

Oliveira interveio na contenda para separar, momento em que, 

acidentalmente, efetuou um disparo de arma de fogo que colimou no óbito, 

a revelar que a questão conflituosa está a depender de instrução 

probatória, incompatível com a tutela de urgência antecipada. A duas, 

porque, acaso deferida a pensão mensal e, ao final, concluir-se pela 

improcedência do pedido inaugural, haverá dificuldade em o Estado 

Requerido reaver os valores por ele pagos, considerada a natureza 

alimentar da verba, circunstância que, igualmente, inviabiliza o deferimento 

da tutela de urgência vindicada, ante o perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório, como aponta o artigo 300, § 3º, do CPC/2015, 

verbis: “Art. 300. (…) (…) § 3º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” A três, porque, como a tutela de urgência 

reclamada atinge diretamente a esfera jurídica do Estado Requerido e este 

ainda não foi citado, não se mostra viável a condenação imediata do 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal à Requerente, 

sob pena de menoscabo ao princípio do devido processo legal. 

Destaque-se, nesse particular, que o Código de Processo Civil, em seu 

artigo 356, inciso I, permite ao juiz decidir parcialmente o mérito quando um 

ou mais dos pedidos formulados mostrar-se incontroverso, situação que 

resultará após citação e manifestação da parte adversa, o que revela a 

necessidade de prévia angularização da relação processual antes da 

condenação do Estado Requerido, máxime quando e, como na espécie, 

está claro que a Requerente pretende, na verdade, uma sentença parcial 

de mérito e não propriamente uma tutela provisória. A quatro, porque o 

infeliz sinistro ocorreu na data de 6 (seis) de fevereiro de 2017, tendo 

esta demanda sido proposta na data de 6 (seis) de fevereiro de 2020, isto 

é, há exatos 3 (três) anos, lapso temporal este que afasta a urgência 

inerente aos alimentos provisórios e, por corolário, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 4. Ante o exposto, 

sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento 

meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA. DEIXO de designar audiência de conciliação ou de mediação 

a que faz referência o artigo 334, do CPC, porque o polo passivo é 

ocupado por pessoa jurídica de direito público, circunstância que 

inviabiliza, por ora, a autocomposição (CPC, art. 334, § 4º, II). 5. Lado 

outro, em consulta ao Sistema PJe, constatei que, na mesma data de 

6-2-2020, fora distribuída ação envolvendo o mesmo sinistro notificado 

nestes autos (processo nº 1000092-78.2020.8.11.0033), com mesma 

causa de pedir e pedido, alterando-se, apenas, a parte, que, no caso, é o 

irmão da ora requerente. Sendo assim, esta demanda e a de nº 

1000092-78.2020.8.11.0033 são conexas, porque comum a causa de 

pedir e o pedido (CPC, art. 55, caput), a revelar a necessidade de reunião 

para decisão conjunto (CPC, art. 55, § 1º). 6. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) Apense-se, eletronicamente, esta 

demanda com o processo nº 1000092-78.2020.8.11.0033. b) Intime-se, via 

DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora acerca do teor da presente 

decisão. c) Cite-se, eletronicamente, o ESTADO DE MATOGROSSO, na 

pessoa de seu representante legal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer contestação por petição (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de 

revelia (CPC/2015, art. 344). d) Esgotado o prazo, com ou sem 

apresentação da contestação, intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, impugnar a contestação ou 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito. e) Após, 

conclusos. São José do Rio Claro, 6 de fevereiro de 2020. (documento 

assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-11.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS DE PAIVA LEAL OAB - 896.288.371-68 (REPRESENTANTE)

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

 

Processo nº: 1000090-11.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Indenização por 

Danos Morais Requerente: Isabela Martins Leal, representada por seu 

genitor Oséias de Paiva Leal Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos 

etc. 1. DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça à parte 

autora, considerada a documentação apresentada com a inicial. 2. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por ISABELA MARTINS LEAL, 

representada por seu genitor Oséias de Paiva Leal, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A parte autora assim sumariou a questão 

fática: “Consoante prova documental encartada aos autos, a Requerente é 

filha da Sra. LILIAN MARTINS DA SILVA, que infelizmente veio falecer no 

dia 06 de fevereiro de 2017, fato este devidamente comprovado pela 

Certidão de Óbito n. 2.085, lavrada no Cartório de Registro Civil, 

Tabelionato, Protestos da Comarca de São José do Rio Claro/MT. 

Importante ressaltar que a causa da morte foi ferimento por projétil de 

arma de fogo, fato este devidamente atestado pelo médico – Dr. Massao 

Paulo Watanabe – CRM/MT n. 1717 (documento anexo). Há que enaltecer, 

também, que referido disparo de arma de fogo ocorreu em razão da 

conduta do Delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Nilson André Farias de 

Oliveira, servidor público do Estado Requerido, que efetuou disparo, 
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acidentalmente, vindo vitimar uma jovem de apenas 27 (vinte e sete) anos 

de idade, que tinha uma vida inteira pela frente. Pela cópia das peças do 

Inquérito Policial encartadas ao feito, é possível constatar que no dia 06 de 

fevereiro de 2017, no período matutino, o servidor público estadual Nilson 

André Farias de Oliveira, Delegado de Polícia, transitava na região central 

des te município, onde portava 01 (uma) pistola PT – 24/7 PRO DS, marca 

Taurus, Cal. .40, n. série SFM29313, contendo 01 (um) carregador. 

Contudo, Excelência, ao intervir em uma ocorrência - em tese, de via de 

fatos, entre mulheres - desarmadas, o servidor público em questão, por 

absoluta inobservância das cautelas mínimas de segurança, veio acionar 

o gatilho, acidentalmente, na região peitoral esquerda da Sra. Lilian Martins 

da Silva. A morte foi praticamente instantânea, conforme constatou o 

exame de necropsia (…) Referido ato ilícito perpetrado pelo Requerido 

culminou na eliminação prematura da vida da mãe da Autora, causando, 

assim, abalo moral à criança, ora Requerente. Ademais, não podemos 

perder de vista que a responsabilidade do Estado é objetiva, uma vez que 

o ente público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros. Mesmo que não seja possível medir a dor moral 

experimentada, em razão do evento danoso, deve a indenização por dano 

s morais ser fixada em valores que desestimulem a negligência e a 

irresponsabilidade dos agentes públicos. Nota-se que a Requerente vivia 

sob a companhia materna, sendo que o ato ilícito perpetrado pelo 

Requerido acarretou, de forma trágica, no rompimento abrupto da 

convivência entre mãe filha, enaltecendo que o estreito vínculo afetivo 

existente entre a criança e genitora, aos olhos do senso comum, faz 

presumir que o falecimento causou dor, angustia e sofrimento, suscetíveis 

de amparar a condenação do Requerido. (…) Estamos diante de um fato 

danoso que pôs termo à vida de uma jovem de apenas 27 (vinte e sete) 

anos de idade, não se podendo mensurar o sentimento de dor, mágoa, 

saudade, restando para a Requerente somente uma grande lacuna que 

jamais será preenchida. Não é fácil a dor de uma criança em saber que 

sua mãe partiu para eternidade, e trará até o final da vida o sentimento de 

perda, solidão e saudade, visto que permanecerá em sua memória a falta 

da mesma, tendo a vida sido ceifada por um ato ilícito perpetrado pelo 

Requerido.” (Id. 28911729 – Pág. 3/6) (negritos e grifos no original). Ao 

final, a Demandante requereu: “b) liminarmente, a concessão da tutela 

antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mediante decisão 

cominatória de obrigação de fazer, para fins de determinar que o 

Requerido pague à Requerente, mensalmente, de imediato, os alimentos 

provisórios fixados na base de 03 (três) salários mínimos, o que hoje 

correspondente a R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais); (…) 

f) seja a presente ação julgada totalmente procedente, a fim de condenar 

o Estado requerido ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescidos de juros de 

mora a partir do evento danoso – 06/02/2017 (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária a partir da citação. g) seja a presente ação julgada 

totalmente procedente, a fim de condenar o Estado requerido ao 

pagamento, em favor da Requerente, de pensão mensal vitalícia em favor 

correspondente a 3 (três) salários mínimos, o que hoje corresponde R$ 

3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais), contado da data do óbito 

(06/02/2017) até a data em que a falecida, que morreu com 27 anos, 

completaria 70 anos de idade.” (Id. 28911729 – Pág. 34/35) (negritos e 

grifos no original). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 3. A 

tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no 

art. 300 do Código de Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Lado outro, em se tratando, como no caso, de tutela de urgência 

antecipada em desfavor de ente federativo, mister, outrossim, levar em 

consideração o art. 1.059, do Código de Processo Civil, que veda a 

concessão de tutela de urgência contra o Poder Público quando envolver 

as matérias previstas nos artigos 1º das Leis Federais nº 8.437/1992 e nº 

9.949/1997, nomeadamente, concessão de liminares que tenham por 

objeto (i) a compensação de créditos tributários, (ii) a entrega de 

mercadorias provenientes do exterior, (iii) a reclassificação ou a 

equiparação de servidores públicos, e (iv) a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Pois bem. A 

despeito do alegado na petição inicial, não é possível, nesta quadra 

processual, adiantar desde logo a pensão mensal (alimentos provisórios) 

vindicada pela Requerente. A uma, porque os documentos apresentados 

juntamente com a petição inicial, por ora, não se mostram suficientes para 

atestar indene de dúvidas a culpa latu sensu do Estado Requerido, máxime 

se se considerar que a fatídica morte da genitora da Requerente ocorreu 

quando aquela estava em vias de fato com outra pessoa em uma Avenida 

desta cidade, quando então o Delegado de Polícia Nilson André Farias de 

Oliveira interveio na contenda para separar, momento em que, 

acidentalmente, efetuou um disparo de arma de fogo que colimou no óbito, 

a revelar que a questão conflituosa está a depender de instrução 

probatória, incompatível com a tutela de urgência antecipada. A duas, 

porque, acaso deferida a pensão mensal e, ao final, concluir-se pela 

improcedência do pedido inaugural, haverá dificuldade em o Estado 

Requerido reaver os valores por ele pagos, considerada a natureza 

alimentar da verba, circunstância que, igualmente, inviabiliza o deferimento 

da tutela de urgência vindicada, ante o perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório, como aponta o artigo 300, § 3º, do CPC/2015, 

verbis: “Art. 300. (…) (…) § 3º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” A três, porque, como a tutela de urgência 

reclamada atinge diretamente a esfera jurídica do Estado Requerido e este 

ainda não foi citado, não se mostra viável a condenação imediata do 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal à Requerente, 

sob pena de menoscabo ao princípio do devido processo legal. 

Destaque-se, nesse particular, que o Código de Processo Civil, em seu 

artigo 356, inciso I, permite ao juiz decidir parcialmente o mérito quando um 

ou mais dos pedidos formulados mostrar-se incontroverso, situação que 

resultará após citação e manifestação da parte adversa, o que revela a 

necessidade de prévia angularização da relação processual antes da 

condenação do Estado Requerido, máxime quando e, como na espécie, 

está claro que a Requerente pretende, na verdade, uma sentença parcial 

de mérito e não propriamente uma tutela provisória. A quatro, porque o 

infeliz sinistro ocorreu na data de 6 (seis) de fevereiro de 2017, tendo 

esta demanda sido proposta na data de 6 (seis) de fevereiro de 2020, isto 

é, há exatos 3 (três) anos, lapso temporal este que afasta a urgência 

inerente aos alimentos provisórios e, por corolário, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 4. Ante o exposto, 

sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento 

meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA. DEIXO de designar audiência de conciliação ou de mediação 

a que faz referência o artigo 334, do CPC, porque o polo passivo é 

ocupado por pessoa jurídica de direito público, circunstância que 

inviabiliza, por ora, a autocomposição (CPC, art. 334, § 4º, II). 5. Lado 

outro, em consulta ao Sistema PJe, constatei que, na mesma data de 

6-2-2020, fora distribuída ação envolvendo o mesmo sinistro notificado 

nestes autos (processo nº 1000092-78.2020.8.11.0033), com mesma 

causa de pedir e pedido, alterando-se, apenas, a parte, que, no caso, é o 

irmão da ora requerente. Sendo assim, esta demanda e a de nº 

1000092-78.2020.8.11.0033 são conexas, porque comum a causa de 

pedir e o pedido (CPC, art. 55, caput), a revelar a necessidade de reunião 

para decisão conjunto (CPC, art. 55, § 1º). 6. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) Apense-se, eletronicamente, esta 

demanda com o processo nº 1000092-78.2020.8.11.0033. b) Intime-se, via 

DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora acerca do teor da presente 

decisão. c) Cite-se, eletronicamente, o ESTADO DE MATOGROSSO, na 

pessoa de seu representante legal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer contestação por petição (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de 

revelia (CPC/2015, art. 344). d) Esgotado o prazo, com ou sem 

apresentação da contestação, intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, impugnar a contestação ou 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito. e) Após, 

conclusos. São José do Rio Claro, 6 de fevereiro de 2020. (documento 

assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000174-46.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA FAVA (REQUERENTE)

H. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)
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Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntar documentação probatória que 

comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das 

despesas inerentes às taxas e custas judiciárias dos 

requerentes/herdeiros e o valor venal dos bens a serem inventariados.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78906 Nr: 1008-03.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NÃO PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP, ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221.386/SP

 Processo nº 1008-03.2018.811.0033 – Código 78906

Tipo de Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos 

Morais

 Requerente: Celso Vieira Caetano

Advogado: Valdir Bruno Engel Junior (Procuração fl. 21)

Requeridos: Banco Santander S/A

Advogado: Henrique José Parada Simão e outros (Substabelecimento fl. 

96)

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL 

Ipanema III – Não Padronizado

Advogado: Cauê Tauan de Souza Yaegashi (Substabelecimento fl. 161)

DECISÃO – DETERMINAÇÃO [101013]

Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 319/320, e, em consequência, determino a 

expedição de alvará para levantamento dos valores depositados pelo 

requerido Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos 

NPL Ipanema III – Não Padronizado à fl. 318, em favor do requerente, de 

acordo com a conta informada em petição de 319/320, qual seja Banco do 

Brasil, Agência 3628-5, Conta Corrente 1038-3, Titular: Valdir Bruno Engel 

Junior, CPF: 784.275.091-20.

2. INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte requerida para que, em 10 (dez) 

dias úteis, manifeste-se acerca da petição de fl. 319/320, notadamente 

acerca do pagamento do valor remanescente.

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

São José do Rio Claro, 7 de fevereiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2017 Nr: 102-43.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MEDEIROS, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:15055/O, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Processo nº 102-43.2000.811.0033 – Código 2017

Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequentes: Banco do Brasil S/S

Executados: (i) Jair Medeiros [Advogado: Péricles Landgraf de Oliveira, 

Substabelecimento fl. 71]

 (ii) Roberto Valdecir Brianti [Advogado Cleverson Campos Contó, 

Procuração fl. 222]

DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010]

Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente, através de seus advogados constituídos 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

2. Publique-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, 7 de fevereiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 12149 Nr: 1468-44.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA MARINGÁ COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1468-44.2005.811.0033 – Código 12149

Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Nova Maringá Combustível Ltda.

Executados: Eliseu Jose Schafer

 Eliane Maria Brod Schafer

DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010]

Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 10 

(dez) dias, manifestar sobre o resultado (negativo) dos avisos postais de 

fls. 188 e 189.

b. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, CERTIQUE-SE e retornem 

os autos conclusos para análise do(s) pedido(s) de fls. 178 e 

185/185-verso.

São José do Rio Claro, 7 de fevereiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000097-03.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HILARIO CAETANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÉZIO VARGAS NETO (EMBARGADO)

LEANDRO CORADINI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000097-03.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Embargos à 

Execução Embargante: Pedro Hilário Caetano Embargado(s): Leandro 

Coradini Ézio Vargas Neto DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013] Vistos 

etc. 1. Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Pedro Hilário 

Caetano à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 

1001090-80.2018.8.11.0033, movida contra si por Leandro Coradini, 

pugnando pelo reconhecimento da nulidade das cártulas. Acompanha a 

inicial [Id. 28963766], os documentos de Id. 28974272, 28974274, 

28974275, 28974277 e 28974279. É o relatório. Fundamento e decido. 2. 

Na petição inicial, o Embargante requer a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em condições de 

arcar com o ônus da presente demanda sem prejuízo da própria 

subsistência. Pois bem. A inteligência da nova norma de processo civil 

prevê que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem 

direito à gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 98), sendo presumida como 

verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural (CPC/2015, art. 

99, § 3º). Na hipótese dos autos, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 
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concessão da gratuidade. Isso porque a mera declaração de 

hipossuficiência, per si, não é demonstração cabal e idônea de 

insuficiência financeira que justifique a concessão do benefício. Deve 

PEDRO HILÁRIO CAETANO apresentar outros documento (rendimentos 

mensais, IRPF e afins), para subsidiar a insuficiência alegada para melhor 

análise do pedido de gratuidade da justiça. 3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) INTIME-SE, via DJe, o patrono da 

Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntar documentação 

probatória que comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de 

pagamento das despesas inerentes às taxas, custas e despesas 

judiciárias. b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos. São José do Rio Claro, 10 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000469-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Visto, Tendo em vista a informação constante no ID 28374112 

de depósito do valor do débito e concordância da parte exequente, extingo 

o feito, por satisfação, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000078-65.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE JULIA DUARTE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA LENITA GOMES DE QUEIROZ OAB - AL9667 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE CABRAL TENORIO DE FRANCA OAB - AL7820 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000078-65.2018.8.11.0033 AUTOR: ARYANNE JULIA 

DUARTE DA COSTA REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE 

ALAGOAS – CEAL DESPACHO Visto. Intime-se a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo Civil - 

CPC. Transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário, intime-se o 

exequente para que informe o valor atualizado do débito, bem como 

informe bens passíveis de penhora do executado. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. São José do Rio Claro/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TURRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA TIMIDATI STELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05(cinco) dias manifestar-se sobre a 

penhora negativa.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010715-29.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KARLIANE DOS SANTOS DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALIENDES LHOPES (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

documento acostado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000278-72.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDNO DAS NEVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor do documento juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-23.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR GONCALVES SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor do documento juntado aos autos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000025-65.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOKKO HEINRICH SCHWABE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000025-65.2020.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-34.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 
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(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte Autora para audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento redesignada o dia 28/04/2020, às 14hs00 (horário 

de MT). Vila Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020. MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001039-21.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ROSA DA SILVA (ESPÓLIO)

JOSE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001039-21.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 47159 Nr: 1110-16.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA FATIMA GOMES DUARTE 

CHAVES, ILDEMAR ANTÔNIO GOMES DUARTE, ELIAS MELGAÇO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MARTINS FONTES - 

OAB:4837-A/MT, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FONTES - 

OAB:5.187-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Banco do 

Bradesco S/A, em face de Vanderlea F. G. D. Chaves – Me e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 54/55, as partes comunicam que celebraram um acordo, e pugnam 

pela homologação do mesmo.

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 54/55, observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 54/55, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinta a presente execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II do CPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Dê-se baixa em eventual penhora e/ou restrição.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 49626 Nr: 691-59.2015.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEIDE FERNANDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposto por Maria 

Leide Fernandes Alves em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

So-cial (fls. 103/104), ambos devidamente qualificados e representados 

nos autos.

Devidamente intimado, o INSS apresentou impugnação ao cum-primento da 

sentença (fls. 107/110); na sequência, a Exequente concordou com o 

valor apresentado pelo Executado e pugnou pela expedição de RPV (fls. 

112).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Analisando o presente feito, verifica que a Exequente concorda com o 

cálculo apresentado pelo Executado.

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos HOMOLOGO os cálculos de 

fls. 109, JULGANDO PROCEDENTE o pedido de cumprimento de senten-ça, 

nos termos do art. 487, III, do CPC, bem como, determino que a execução 

recaia sobre a importância de R$ 45.123,09 (quarenta e cinco mil, cento e 

vinte e três reais e nove centavos) de parcelas atrasadas e R$ 3.893,43 

(três mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) de 

honorários de sucumbência.

 Transitada em julgado a sentença, expeça-se a RPV, após, ar-quive-se 

com as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51801 Nr: 1807-03.2015.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MELGAÇO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MARTINS FONTES - 

OAB:4837-A/MT

 Vistos.

Considerando o acordo extrajudicial firmado pelas partes nos autos em 

apenso (fls. 54/55 – dos autos de código n.º 47159), bem como a 

sentença de extinção proferida naqueles autos, intime-se o Exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias informe se possui interesse no 

prosseguimento dos presentes autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, volvam-me conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49415 Nr: 561-69.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRO RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN ARRUDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 
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DOS SANTOS - OAB:22.267-A

 Autos Cód. 49415.

Vistos.

Como já foi certificado a tempestividade do Recurso apresentado, 

intime-se o Apelado para contrarrazoar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme disposto no § 1º, do art. 1010, do CPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o Apelante para 

contrarrazões, nos termos do artigo 1010, § 2º, do CPC.

Cumpridas as determinações remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça, 

nos moldes do artigo 1010, § 3º, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52121 Nr: 72-95.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDO NUNES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 52121

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, constando como suposto 

Autor do fato Zenildo Nunes da Silva Júnior.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do suposto Autor do fato às fls. 70.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. retro, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

No mais, considerando que já foi arbitrado os honorários advocatícios ao 

D. Advogado nomeado, determino que seja expedida a certidão, caso 

ainda não tenha sido expedida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53217 Nr: 646-21.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Código n.º 53217.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

apontada às fls. retro, para o dia 01/04/2020, às 16hs00mim (horário de 

MT).

 Intimem-se.

 As providencias necessárias, inclusive, sendo o caso, expeça-se Carta 

Precatória.

 Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53399 Nr: 736-29.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEUS PEREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060/MT

 Código n.º 53399

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, constando como Autor do 

fato Amadeus Pereira do Carmo.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do Autor do fato às fls. 95.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. 95, em que consigna que 

o Autor do fato foi beneficiado com a Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato – Amadeus Pereira do Carmo, com fulcro no 

artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

 Determino, ainda, que as munições apreendidas às fls. 37/41, sejam 

encaminhadas ao Comando do Exército, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, conforme prevê o art. 25 da Lei nº 10.826/03, caso ainda não tenha 

sido encaminhada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Vila Rica – MT, 6 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 128-26.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON VENÂNCIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT

 Código n.º 68342.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

apontada às fls. retro, para o dia 01/04/2020, às 15hs00mim (horário de 

MT).

 Intimem-se.

 As providencias necessárias, inclusive, sendo o caso, expeça-se Carta 

Precatória.

 Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18979 Nr: 2008-05.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Código n.º 18979

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, constando como suposto 

Autor do fato Marcelo Nascimento.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do suposto Autor do fato às fls. 131.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 
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decidir a manifestação Ministerial contida às fls. retro, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 21478 Nr: 1736-74.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO HONÓRIO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gonçalves Bariani 

- OAB:15084/GO

 Código n.º 21478.

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.605/98, 

constando como Autor do fato Marcos Antônio Honório Carlos.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do Autor do fato às fls. 130/131.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. 130/131, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com a suspensão condicional do 

processo, o qual conforme consta cumpriu integralmente o que lhe foi 

imposto.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato – Marcos Antônio Honório Carlos, com fulcro 

no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44605 Nr: 1561-75.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Código n.º 44605

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, constando como suposto 

Autor do fato Valdiney Fernandes Barbosa.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do suposto Autor do fato às fls. 95/96.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. retro, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

No mais, considerando a ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios ao D. Advogado, Célio Oliveira de Souza Junior, 

OAB nº 12797-B, que fixo em 06 (seis) URHs, devendo o Sr. Gestor emitir 

a certidão necessária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45417 Nr: 2407-92.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO DA PENHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Código n.º 45417

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 306 c/c artigo 298, inciso III, todos da Lei 

5.903/97, constando como Autor do fato Divino da Penha Cintra.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do Autor do fato às fls. 98.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. retro, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

No mais, considerando a ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios ao D. Advogado, Marcos André Schwingel, OAB 

nº 8957, que fixo em 03 (três) URHs, devendo o Sr. Gestor emitir a 

certidão necessária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45880 Nr: 51-90.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIONE FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Código n.º 45880

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, constando como Autor do 

fato Elcione Fernandes Ribeiro.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do Autor do fato às fls. 95.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. retro, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.
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No mais, considerando a ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios ao D. Advogado, Marcos André Schwingel, OAB 

nº 8957, que fixo em 03 (três) URHs, devendo o Sr. Gestor emitir a 

certidão necessária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 49486 Nr: 593-74.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIEFISON YSNEI SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Código n.º 49486

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, constando como Autor do 

fato Tiefison Ysnei Silva Lima.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do Autor do fato às fls. 80.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. retro, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

No mais, considerando a ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios ao D. Advogado, Marcos André Schwingel, OAB 

nº 8.957, que fixo em 03 (três) URHs, devendo o Sr. Gestor emitir a 

certidão necessária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 1500-49.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA BISPO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Código n.º 51327.

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97, 

constando como suposto Autor do fato Luis Pereira Bispo Neto.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do suposto Autor do fato às fls. 69/70.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. retro, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

No mais, considerando a ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios ao D. Advogado, Ademar Ribas, OAB nº 2.793, 

que fixo em 06 (seis) URHs, devendo o Sr. Gestor emitir a certidão 

necessária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 1590 Nr: 2014-51.2005.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASKI ANDRÉ LOPES SASAKI, GILBERTO 

RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOAO ALVES BRITO 

- OAB:12.222 OAB/PA, JOSUÉ SILVA MARINHO - OAB:MT 12423-A

 Código n.º 1590.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

apontada às fls. retro, para o dia 20/05/2020, às 13hs00mim (horário de 

MT).

 Intimem-se.

 As providencias necessárias, inclusive, sendo o caso, expeça-se Carta 

Precatória.

 Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2666 Nr: 596-20.2001.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT

 Código n.º 2666.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno Sessão de 

Julgamento apontada às fls. retro, para o dia 30/04/2020, às 08hs30mim 

(horário de MT).

 Intimem-se.

 As providências necessárias, inclusive, sendo o caso, expeça-se Carta 

Precatória.

 Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

JUIZ DE DIREITO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 1268-47.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS, GENEON 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03524273530, Rg: 1460675410, Filiação: Adalice Carbalho Malaquias dos 
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Santos e Sebastião Pereira dos Santos, data de nascimento: 18/01/1988, 

brasileiro(a), natural de Brasília-DF, convivente, serviços gerais e 

atualmente em local incerto e não sabido GENEON RIBEIRO DE SOUZA, 

Cpf: 93201672149, Rg: 4.170.691, Filiação: Aniquerson Pereira de Souza e 

Aldaires Ribeiro de Souza, data de nascimento: 07/05/1977, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), pintor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS RÉUS ACIMA QUALIFICADOS, 

PARA QUE COMPAREÇAM À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL 

DO JÚRI QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020, ÀS 

08H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE CUIABÁ-MT), NO EDIFÍCIO DO FÓRUM, 

SITO NO ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o Promotor de Justiça estará 

ausente nos dias 6 e 7 do corrente mês, em virtude de acompanhamento 

de cônjuge em médico, REDESIGNO o julgamento anteriormente marcado 

nestes autos para o dia 9 de março de 2020, às 08h00min (horário de 

Cuiabá), concedo o prazo de 10 (dias) para que seja juntado aos autos o 

atestado médico.Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica, o réu, 

e v e n t u a i s  t e s t e m u n h a s  e  j u r a d o s  p e s s o a l m e n t e . À s 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.De São Félix para 

Vila Rica/MT, 3 de fevereiro de 2020.Janaina Cristina de AlmeidaJuíza de 

Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 07 de fevereiro de 2020

Joilma Santos Santiago Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 47480 Nr: 2705-83.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL COMANDOLLI, ZELANI ROSI COMANDOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MACIEL DE LIMA, ELIANE MACEDO 

BERNARDES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANI ROCHA GUEDES - 

OAB:16.557/SC, HENRIQUE LUIZ ÉBOLI - OAB:17133/GO, JORGE LUIZ 

MARTINS - OAB:4.466/SC, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR XAVIER HOMAR - 

OAB:30.111/GO

 Desta maneira, com base nos fatos e fundamentos apresentados, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM REJEITO-OS, nos 

termos do §5° do artigo 1.024 do Código de Processo Civil. Ato contínuo. II. 

INDEFIRO o pedido de retratação de 464/466 apresentado por Evandro 

Maciel de Lima e Eliane Macedo Bernardes Maciel, vez que não foi 

apresentando nenhum documento/argumento que alterasse o 

entendimento deste Juízo em relação à decisão de fls. 451/454, e ainda, já 

consta interposição de Agravo de Instrumento. III. INDEFIRO o pedido de 

cancelamento da audiência requerido Norival Comandoli e Zelani Rosi 

Comandoli, vez que rejeitado os embargos de declaração apresentados 

pelos Requerentes e não concedido efeito suspensivo ao Agravo de 

Instrumento interposto pelos Requeridos, não há motivo idôneo para 

redesignação da oralidade que foi designada há quase 04 (quatro) meses. 

Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.Vila Rica – MT, 07 de fevereiro de 2020.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45753 Nr: 2763-87.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Recurso Repetitivo retro mencionado, 

conforme abaixo transcrito:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇAO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI Nº 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1 – 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos 

firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 

2. Recurso especial provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os 

autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 

SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade, dar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Para efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, foi 

definida a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial-, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária.”

Ademais, ante o lapso temporal transcorrido, INTIME-SE a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9607 Nr: 1564-11.2005.811.0049

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não existe nos autos comprovação de intimação do 

requerido e/ou da Defensoria Pública, que à época patrocinava os 

interesses do requerido, da sentença prolatada às fls. 79/80, CHAMO O 

FEITO À ORDEM, e declaro nulo todos os atos posteriores à sentença.

Nesse sentido, DETERMINO que seja efetuada a intimação do requerido do 

inteiro teor da sentença, fls. 79/80.

Decorrido o prazo, sem manifestação do requerido, INTIME-SE a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 183 Nr: 95-37.1999.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROCHA DA CUNHA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 213, uma vez que a parte Exequente, sendo a 

maior interessada, deve providenciar, ou no mínimo, demonstrar que se 

utilizou de todos os meios/artifícios para encontrar o endereço atualizado 

do Executado.

Assim, INTIME – SE a parte Exequente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito (apresentar o endereço atualizado do 
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Executado).

Caso a parte Exequente apresente o endereço do Executado, 

PROCEDA-SE a intimação deste, para apresentar as Contrarrazões ao 

Recurso interposto nos autos, no prazo legal, sendo após os autos 

encaminhados ao E. Tribunal de Justiça.

Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9607 Nr: 1564-11.2005.811.0049

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora e seus advogados da 

parte dispositiva da r. sentença proferida nos autos, a seguir: Ante o 

exposto, com espeque no art. 4º do Dec-Lei 911/69, art. 902 e art. 269, I, 

todos do CPC, JULGO PRODECENTE a ação de depósito para condenar o 

requerido, como devedor fiduciário equiparado a depositário, a restituir ao 

autor o bem descrito na inicial de fl. 42/47 no prazo de 24 horas (vinte e 

quatro) ou, no mesmo termo, o seu equivalente em dinheiro, nos termos 

dos arts. 901 e 906 do CPC. Ressalva-se, desde já, da impossibilidade de 

prisão civil nos casos como o presente. Condeno o réu ao pagamento de 

custas e de honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, tornando-o isento diante da afirmação de 

fl. 55, nos termos da LAJ. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15646 Nr: 1026-25.2008.811.0049

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882/O, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JÚNIOR - 

OAB:10.369/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes para 

manifestarem-se quanto a certidão de constatação apresentada pelo 

oficial de justiça de fls. 809/830, conforme decisão de fls. 796/797, 

proferida nos autos.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-27.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FLORES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000095-27.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

JAIR FLORES E SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO e/ou APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por JAIR FLORES E SILVA, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. I – DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incidem as hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. II – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Diante dos documentos apresentados nos 

autos, e ainda pela própria natureza da demanda, DEFIRO A GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA, na forma do disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, 

sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, caso seja 

constatada a capacidade financeira. III– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, pois o 

expediente traria morosidade ao feito, atentando contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. IV – DA PERÍCIA Por se tratar de 

pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário e/ou 

aposentadoria por invalidez, verifico que a demanda exige a realização de 

perícia médica. Assim, NOMEIO como perito o Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de compromisso, 

cujos honorários correrão por conta do Estado no valor de R$370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos do art. 2º, §5º da Resolução 232, 

de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia 

serem atribuídas, ao final, à parte sucumbente. Deverão ser agendados 

pelo expert, em até 15 dias, os exames necessários para a conclusão, 

mais ampla e exata possível, sobre a doença do paciente. O perito deverá 

informar a este juízo e às partes, com antecedência, a data e o local de 

realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. Intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art.465, 

§1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Além dos quesitos a serem formulados 

pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo 

médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 
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tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responder apenas em 

caso afirmativo. Cientifique-se de que o não comparecimento da parte 

autora ao exame pericial ou à audiência de instrução e julgamento 

acarretará a extinção do processo por abandono. V – DA CONTESTAÇÃO 

Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado 

de que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos 

(CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Decorrido o prazo para contestação, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-20.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE JESUS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000089-20.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

RITA DE JESUS ROCHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA e/ou 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ajuizada por RITA DE JESUS ROCHA, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. I – DO RECEBIMENTO 

DA INICIAL RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incidem as 

hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. II – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA Diante dos documentos apresentados nos autos, e ainda pela 

própria natureza da demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na 

forma do disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação ou modificação posterior, caso seja constatada a capacidade 

financeira. III– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. Sendo assim, DEIXO DE DESIGNAR 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, pois o expediente traria 

morosidade ao feito, atentando contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. IV – DA PERÍCIA Por se tratar de pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença previdenciário e/ou concessão de 

aposentadoria por invalidez, verifico que o deslinde da demanda exige 

realização de perícia médica. Assim, NOMEIO como perito o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos do art.02, §5º 

da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais 

custas da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Deverão ser 

agendados pelo expert, em até 15 dias, os exames necessários para 

conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença do paciente. O 

perito deverá informar a este juízo e às partes, com antecedência, a data 

e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias da data da perícia. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Além dos quesitos a serem formulados 

pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo 

médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou à audiência de instrução e julgamento acarretará a 

extinção do processo por abandono. V – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Decorrido o prazo para contestação, abra-se vista 

à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12957 Nr: 165-13.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carvalho da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodogrão Transportes Ltda, SOMPO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254 MT, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004, 

Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:MT-21.481 O, Márcio Alexandre 

Malfatti - OAB:16.943-A

 Cód. 12957

DECISÃO.

Vistos, etc.

Considerando o quanto informado no ofício nº 2849/2019, expedido pelo 

Juízo da Comarca de Sarandi/PR (fl. 283-verso), DESIGNO audiência para 

oitiva da testemunha Odair da Silva, que ocorrerá mediante 

videoconferência, para o dia 25/03/2020 às 14h00 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Proceda-se com o necessário para cadastramento da oralidade no 

Sistema Nacional de Videoconferência do Conselho Nacional de Justiça.
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Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acima aprazada.

Comunique-se o Juízo deprecado acerca da realização do ato.

Ciência às defesas técnicas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, 27 de novembro de 2019.

 Angela Maria Janczeski Goes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12957 Nr: 165-13.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carvalho da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodogrão Transportes Ltda, SOMPO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254 MT, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004, 

Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:MT-21.481 O, Márcio Alexandre 

Malfatti - OAB:16.943-A

 Cód. 12957

DECISÃO.

Vistos, etc.

Considerando o quanto informado no ofício nº 2849/2019, expedido pelo 

Juízo da Comarca de Sarandi/PR (fl. 283-verso), DESIGNO audiência para 

oitiva da testemunha Odair da Silva, que ocorrerá mediante 

videoconferência, para o dia 25/03/2020 às 14h00 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Proceda-se com o necessário para cadastramento da oralidade no 

Sistema Nacional de Videoconferência do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acima aprazada.

Comunique-se o Juízo deprecado acerca da realização do ato.

Ciência às defesas técnicas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, 27 de novembro de 2019.

 Angela Maria Janczeski Goes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13511 Nr: 700-39.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E 

SILVA - OAB:4208/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 RECEBO a inicial, uma vez que preenche os requisitos do art. 319 e do 

art. 524, do Código de Processo Civil.3. Nos termos do art. 523 do CPC, 

INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso não o 

tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta 

com aviso de recebimento - AR, para que efetue o pagamento do débito 

apontado na inicial, acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do CPC.4. 

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, INTIME-SE o 

exequente para que promova a atualização do débito com acréscimo da 

multa e dos honorários, expedindo-se, desde logo, ordem de PENHORA E 

AVALIAÇÃO.5. Ainda, caso não efetuado o pagamento voluntário, 

emita-se certidão de inteiro teor da presente decisão e entregue-a à parte 

exequente para possibilitar o protesto junto ao Cartório de Protestos desta 

cidade, nos termos do artigo 517 do CPC, fazendo constar as 

especificações do §2º do mencionado artigo. 6. Fica ciente o executado 

que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 

15 dias para impugnação, nos próprios autos, independentemente de 

penhora ou nova intimação (art. 525).7. Em caso de pagamento integral do 

valor do débito, no prazo para pagamento voluntário, mediante depósito na 

Conta Única, INTIME-SE o exequente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados para depósito e, após, OFICIE-SE à Conta Única 

para promover a vinculação ao presente feito. 8. Caso haja requerimento 

do credor, desde já, DEFIRO o levantamento do valor incontroverso 

depositado nos autos (ref. 37). Apresentado os dados bancários, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ ELETRÔNICO em favor da parte credora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 

2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35301 Nr: 1198-96.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT, Paulo 

Mariano de Araújo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para apresentação das alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41314 Nr: 60-26.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Fruhauf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial, para condenar o Município requerido ao pagamento 

de R$ 4.708,64 (quatro mil, setecentos e oito reais e sessenta e quatro 

centavos), a título de restituição simples pela cobrança de IPTU, acrescida 

de correção monetária e juros a contar da data do efetivo desembolso, de 

acordo com os índices aplicados pelo Município na cobrança dos créditos 

tributários. Em tempo, extingo o processo com resolução do mérito, com 

base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em virtude da 

sucumbência recíproca, mas considerando que o Requerido decaiu de 

parcela mínima, condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por 

cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Entretanto, tendo em vista tratar-se de 

beneficiário da assistência judiciária, suspendo a cobrança das custas e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. CERTIFICADO o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42564 Nr: 633-64.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda Rodrigues dos Santos, Solivan Rodrigues 

Santos Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Acolho o pedido de reconsideração de ref. 91, por conseguinte, torno 

sem efeito a decisão que declarou a incompetência do juízo (ref. 85), vez 

que não restaram preenchidas as hipóteses consagradas na Resolução 

TJ-MT/OE, nº 09/2019.

2. Em continuação, vê-se que a Fazenda Pública foi regularmente intimada 

para se manifestar sobre a indisponibilidade levada a efeito nos autos (ref. 

67), todavia, permaneceu inerte (ref. 78).

3. Assim, a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico pleiteado, 

DETERMINO a expedição alvará eletrônico de liberação da integralidade 

dos valores bloqueados/vinculados.

4. INTIME-SE a Defensoria Pública para ciência desta decisão, bem como, 

para indicar quem será o beneficiário da ordem, informando, incontinenti 

os dados bancários necessários para a expedição do competente alvará 

eletrônico.

5. Advirto que, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado, deverá ser 

juntada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, após a prestação do 

serviço.

6. Após, o decurso do prazo de 10 (dez) dias da expedição do respectivo 

alvará eletrônico, INTIME-SE a parte exequente/requerente, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias se manifestar, requerendo o que entender pertinente.

7. Em seguida, ABRA-SE vista à parte executada para pronunciamento 

quanto a prestação de contas.

8. Por derradeiro, cumpra-se o item 11 e seguintes da decisão de ref. 67.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53229 Nr: 77-91.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jardilina Pereira da Silva, Ruben Caetano Borges Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutripaves Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:23487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o recolhimento da 

diligência de oficial de justiça, para posterior expedição do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44121 Nr: 1166-23.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Sessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a prejudicial de mérito suscitada pelo Requerido, 

para DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o 

processo, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15, com correção 

monetária pelo INPC, a contar da data do ajuizamento da ação (súmula nº 

14 do STJ), e juros de mora de 1% a contar do trânsito em julgado da 

sentença (art. 85, § 16), de forma simples e não composta, 

observando-se, ainda, o art. 98, § 3º do CPC/15, se beneficiário da justiça 

gratuita.CERTIFICADO o trânsito em julgado, inexistindo pedido de 

liquidação/cumprimento de sentença e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P.I. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44946 Nr: 1541-24.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o recolhimento da 

dilig}encia de oficial de justiça, para posterior expedição de mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44947 Nr: 1542-09.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Bossa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 Considerando que a diligência eletrônica de busca de endereço do 

devedor reportou com o mesmo constante na inicial, IMPULSIONO os autos 

a autora para que forneça a nova localização da parte requerida, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47009 Nr: 517-24.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o recolhimento da 

diligência de oficial de justiça, para expedição de nova tentativa de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56202 Nr: 1104-12.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o aporte de outro endereço do devedor, conforme extrato 

de REF. 34, IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o 

recolhimento da diligência de oficial de justiça, para posterior expedição de 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37810 Nr: 420-92.2015.811.0035

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Cristina Carvalho Teixeira Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 486 de 673



SOUZA - OAB:8322/O

 DECISÃO.

Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, observa-se que o requerente pugnou pela 

designação de audiência de conciliação, sinalizando possibilidade real de 

composição amigável acerca do objeto da demanda.

 2. De acordo com o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, a conciliação, a mediação 

e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

3. A tentativa de conciliação passa, portanto, a ser regra; não mais 

exceção. Consequentemente, o Código de Processo Civil admite a 

dispensa de conciliação somente em duas hipóteses: (I) se todas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual e (II) quando não se admitir autocomposição (art. 334, §4°, 

CPC).

 4. Não é o caso, tendo em vista que o direito discutido admite 

autocomposição e ao menos uma das partes demonstrou, expressamente, 

o interesse na composição consensual.

 5. Ademais, a autocomposição contempla a autonomia da vontade das 

partes e é considerado um meio de pacificação social, de modo que, a lei 

assegura ao condutor do processo promovê-la a qualquer tempo, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores (art. 139, inciso V, CPC).

6. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de ABRIL de 

2020, às 09h00, a realizar-se no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSC desta Comarca.

7. Para a concretização dessa medida, INTIMEM-SE as partes, por 

intermédio de seu(s) procurador(es) constituído(s) nos autos (via DJE).

8. Na remota hipótese de os sujeitos processuais não chegarem a uma 

solução do impasse mediante ajustes recíprocos, desde já, determino a 

remessa do feito à Secretaria do juízo, a fim de que seja restabelecida a 

marcha processual, com os impulsionamentos necessários (ato 

ordinatório).

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39480 Nr: 1033-15.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON RIBEIRO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:8506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

e) Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40565 Nr: 1454-05.2015.811.0035

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Silva Catulé Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Lessa Claúdio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize representação processual, eis que o advogado que 

subscreveu a petição de ref. 22, não possui procuração nos autos.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca do 

petitório apresentado pelo requerido à ref. 22, no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 818-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MELO NASCIMENTO - 

OAB:40.645/GO, RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS - OAB:50.515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Guarda c/c Pedido de Tutela Antecipada de Busca e 

Apreensão do menor NICOLAS MORAES ARAÚJO, promovida por 

EDUARDO SOUSA ARAÚJO em face de GIUSLEIA MORAES DA SILVA, 

todos qualificados nos autos.

Visando ao saneamento e à instrução do feito, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os 

litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 
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que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público.

Empós, tornem os autos conclusos para verificação da necessidade de 

saneamento do feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de julgamento 

antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000105-94.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. B. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO Certifico que serve a presente para INTIMAR a parte autora 

através de seu advogado, a fim de que proceda o recolhimento correto 

dos valores correspondentes à diligência do oficial de justiça, ou seu 

complemento, visto que o documento de ID. 28980231 e 28980232 aponta 

valor insuficiente para cumprimento do ato. Alto Taquari/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Rhaynner Júnio Costa Santos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000112-86.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. P. C. D. A. T. (REQUERENTE)

J. M. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REQUERIDO)

A. I. D. S. (REQUERIDO)

V. E. D. S. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO PROCESSO n. 

1000112-86.2020.8.11.0092 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Busca e 

Apreensão de Bens]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ALTO TAQUARI Endereço: RUA 

FRANCISO MENDES DE MORAES, 1491, CENTRO, ALTO TAQUARI - MT - 

CEP: 78785-000 Nome: JOSÉ MAURO DIAS DE SOUZA Endereço: RUA 

FRANCISCO MENDES DE MORAES, 1491, CENTRO, ALTO TAQUARI - MT - 

CEP: 78785-000 POLO PASSIVO: VITOR ERICK DA SILVA BATISTA 

Endereço: Rua 02, esquina com rua 05, Morada da Praia, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 Nome: ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS Endereço: 

Rua 02, esquina com rua 06, Morada da Praia, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 Nome: CAVEIRINHA Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 321, 

TREZE PONTOS, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, devendo a diligência ser 

realizada durante o dia, ou seja, entre a aurora e o crepúsculo, sendo 

necessária a apresentação a este Juízo de relatório detalhado da 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias após o seu cumprimento, conforme 

cópia da decisão que acompanha o presente. ENDEREÇOS 

AUTORIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA BUSCA DOMICILIAR: 1) Rua 

Treze de Maio, nº 321, Bairro 13 Pontos (residência – “Caveira”); 2) Rua 

Dois, esquina com a Rua Cinco, Bairro Morada da Praia (residência – 

“Vitinho”). ALTO TAQUARI, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-72.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NATHAN ANDRADE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA HELENA ALVES AMARAL VIANA OAB - PE47745 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tiago Andrade Lopes (REU)

Ana Paula Andrade Lopes (REU)

Renata Bruna Andrade Lopes (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao mandado expedido nos 

autos supra, não foi possível CITAR RENATA BRUNA ANDRADE LOPES, 

vez que o endereço está incompleto (sem o número da residência). 

Outrossim, informo que no Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste 

município, não existe a rua A15. A citada Rua localiza-se no Setor Jardim 

Novo Araguaia, e os moradores da referida Rua, aos quais indaguei, 

disseram não conhecer a Promovida. Assim, devolvo o mandado e fico no 

aguardo de novas deliberações. Roberto Teles Machado Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-72.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NATHAN ANDRADE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES ALLAN MARQUES BARBOSA OAB - PE29241 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tiago Andrade Lopes (REU)

Ana Paula Andrade Lopes (REU)

Renata Bruna Andrade Lopes (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao mandado expedido nos 

autos supra, não foi possível CITAR RENATA BRUNA ANDRADE LOPES, 

vez que o endereço está incompleto (sem o número da residência). 

Outrossim, informo que no Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste 

município, não existe a rua A15. A citada Rua localiza-se no Setor Jardim 

Novo Araguaia, e os moradores da referida Rua, aos quais indaguei, 

disseram não conhecer a Promovida. Assim, devolvo o mandado e fico no 

aguardo de novas deliberações. Roberto Teles Machado Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000017-56.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GERALDO WUST (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PERIN OAB - SC15143 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REU)

ADHA KEROLAINE DE SOUZA MACIEL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO Certifico que serve a presente para INTIMAR a parte autora, 

através de seu advogado, para que complemente o endereço dos 

requeridos, uma vez que os dados apresentados são insuficientes para o 

cumprimento da citação. ALTO TAQUARI/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

RHAYNNER JÚNIO COSTA SANTOS Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50259 Nr: 2031-98.2018.811.0092

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PIVA DE ANDRADE - 

OAB:11932/RJ, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da apresentação do laudo pericial, intime-se as partes para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51741 Nr: 2714-38.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdJMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLIMAR BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:25801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 20 

de maio de 2020 às 13:30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33566 Nr: 1205-14.2014.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brasil Kohlrausch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, Vinicius Emídio Cezar - OAB:16.426/MT

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34512 Nr: 402-94.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Investigação de paternidade, onde a parte autora é 

beneficiária de assistência judiciária gratuita;

2. Assim, o exame de DNA deverá ser custeado pela assistência judiciária 

gratuita;

3. Desta feita, NOMEIO a servidora, Geovana Ferreira, analista cadastrada 

pela empresa responsável pela realização do exame, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe eventual data para coleta do material 

hematológico;

4. Em seguida, sem necessidade de nova conclusão, INTIMEM-SE as 

partes para comparecem a coleta na data informada pela digna servidora;

5. Determino ainda a realização de estudo social pela equipe deste Juízo, 

para constatar a existência de vínculo socioafetivo entre o requerente e o 

menor;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35571 Nr: 966-73.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 Diante da manifestação do exequente na Ref. 35, intime-se o Sr. Oficial de 

Justiça para esclarecer quanto à não nomeação do depositário no auto de 

penhora realizado em face dos bens do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35774 Nr: 1052-44.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Marques Tiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 39), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2020, às 

13h00min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35845 Nr: 1095-78.2015.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO COSME PEREZ 

MELHADO - OAB:131390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36329 Nr: 157-49.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Briancini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Lima Ferreira - 

OAB:SP 138.256, Maria Aparecida Fernades Mansilha - 

OAB:12.369/MS, Paulo Rogério Rezende Teixeira - OAB:16.173-E/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Art. 485, III e § 1º do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36598 Nr: 252-79.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSV, IMVG, IAVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 10 dias, 

manifestar-se sobre o petitório de Ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37183 Nr: 464-03.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Serviços Agrícolas Ltda, Lairto João 

Sperandio Filho, Luiz Henrique Lazarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar quanto à juntada dos extratos de pesquisa junto ao sistema 

INFOJUD e DOI em anexo.

DETERMINO ao cartório que como tome as cautelas devidas, pois a ação 

deve tramitar em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37207 Nr: 473-62.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MINERADORA TAQUARI LTDA, Luiz 

Henrique Lazarini, Lairto João Sperandio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de Ref. 46.

 Expeça-se mandado de avaliação e penhora dos bens localizados via 

SISTEMA RENAJUD NA Ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37263 Nr: 505-67.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza - ME, Noemi Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de Ref. 45.

 Expeça-se mandado de avaliação e penhora dos bens localizados via 

SISTEMA RENAJUD na Ref. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37269 Nr: 506-52.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Abadio Davi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 41), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2020, às 

13h15min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1942-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FONSECA CUNHA - 

OAB:31195/GO

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44835 Nr: 2683-52.2017.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atendendo ao pedido de Ref. 48, determino a suspensão da presente 

execução, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com 

baixa no relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45472 Nr: 3026-48.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMELINDO DE OLIVEIRA SILVA 

96662514187, Ermelindo de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 
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ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46413 Nr: 350-93.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellen Cristina Souza de Oliveira - ME, HELLEN 

CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito e, na sequencia, venha-me conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46593 Nr: 421-95.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT Prestadora de Serviços Agricolas e 

Construções, JERSY LAZARINI E OUTRO , Luiz Henrique Lazarini, Orlando 

Sperandio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte executada, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a indisponibilidade dos valores, por meio do 

sistema BACEN JUD, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50606 Nr: 2230-23.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Sandra Braun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Diante da renúncia do advogado nomeado dativo para representar a parte 

executada (Ref. 20) e considerando a ausência de Defensoria Pública 

instalada nesta Comarca, nomeio o Dr. Edson Roberto Castanho OAB/MT 

9234, para patrocinar a defesa da executada em juízo, os honorários 

advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-o da presente nomeação.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS que atuou na defesa da parte executada em juízo no 

importe de 01 (uma) URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50607 Nr: 2231-08.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON NOGUEIRA FURTADO - ME, 

Ronilson Nogueira Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido do exequente de Ref. 30.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, observando os bens 

localizados via sistema RENAJUD na Ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50775 Nr: 2298-70.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brasil Kohlrausch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977-A/MT

 Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo.

Certifique-se no processo de execução nº 211-15.2016.811.0092 o 

recebimento dos presentes Embargos, sem efeito suspensivo.

 Em seguida, intime-se a embargada, na pessoa do advogado constituído 

nos autos principais, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, I do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 2331-60.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLASSE A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDY NOSRALLA - OAB:281931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Magda Queiroz Dias - 

OAB:22.109/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, uma vez que não foi concedido efeito 

suspensivo nos autos de embargos à execução - Código - 54835.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51253 Nr: 2473-64.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. LUIS DA SILVA, André Luís da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51410 Nr: 2550-73.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 Diante da renúncia do advogado nomeado dativo para representar a parte 

requerente (Ref. 34) e considerando a ausência de Defensoria Pública 

instalada nesta Comarca, nomeio o Dr. Edson Roberto Castanho OAB/MT 

9234, para patrocinar a defesa da parte autora em juízo, os honorários 
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advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-o da presente nomeação.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa da parte executada em juízo no importe de 03 (três) 

URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Após, determino a realização de estudo psicossocial junto aos menores, a 

ser realizado pela psicóloga e assistente social desta comarca, em até 30 

(trinta) dias.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51560 Nr: 2623-45.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronicley da Silva Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51929 Nr: 2810-53.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENA PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, constato que as informações e documentos juntados aos 

autos até o momento, não enquadra o autor no conceito de 

hipossuficiência financeira, necessários para gozar dos benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Nesse cenário, impõe-se a intimação do autor para comprovar de modo 

satisfatório a hipossuficiência alegada ou efetuar o recolhimento das 

despesas processuais.

ANTE O EXPOSTO, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o 

recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54835 Nr: 1096-24.2019.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Mauri Garbúgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSE A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDY NOSRALLA - 

OAB:281931

 Intime-se o embargante para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre o 

petitório de Ref. 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 55040 Nr: 1176-85.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFFAELA CRISTINA TESCHKE ESCAQUETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 25), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2020, às 

12h45min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 1486-91.2019.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO SANT´ANNA , SERGIO EDUARDO FIORIN, 

ALEXANDRE PERAZZO DE ALMEIDA , CELSO LUIZ TAVARES FERREIRA , 

LUCIANO DEQUECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNNARDO DRUMMOND DA 

SILVA MULLEM VITA - OAB:38989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:0

 Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo.

Certifique-se no processo de execução nº 0002253-37.2016.811.0092 

(Código 39991) o recebimento dos presentes Embargos, sem efeito 

suspensivo.

 Em seguida, intime-se a embargada, na pessoa do advogado constituído 

nos autos principais, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, I do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56094 Nr: 1489-46.2019.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brenco - Companhia Brasileira de Energia Renovavel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNNARDO DRUMMOND DA 

SILVA MULLEM VITA - OAB:38989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:0

 Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo.

Certifique-se no processo de execução nº 2253-37.2016.811.0092 

(Código 39991) o recebimento dos presentes Embargos, sem efeito 

suspensivo.

 Em seguida, intime-se a embargada, na pessoa do advogado constituído 

nos autos principais, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, I do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34701 Nr: 494-72.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Diante do transito em julgado, cumpra-se o dispositivo da sentença de 

Ref. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34835 Nr: 587-35.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO CORREIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉLIO CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro parcialmente o pedido de Ref. 35. Expeça-se carta precatória à 

comarca de Coxim-MS, com a finalidade de alienar em hasta pública os 

bens penhorados na Ref. 32.

Quanto ao pedido de penhora, bloqueio de circulação e transferência do 

bem indicado, indefiro, uma vez que o mesmo não se encontra em nome 

do executado, conforme extrato anexo.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se 

quanto ao saldo exequendo remanescente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38337 Nr: 1145-70.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Rodrigues Monteiro, Ingrid Aparecida 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Acolho a manifestação ministerial de Ref.97, adoto-a como razões de 

decidir, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu GABRIEL 

RODRIGUES MONTEIRO e INGRID APARECIDA PEREIRA DA SILVA, em 

decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do 

artigo 107, IV, do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

independentemente de nova determinação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000099-87.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

VARA CÍVEL DE BELA VISTA DO PARAÍSO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN OAB - PR21777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARA ALVES (REQUERIDO)

JOAO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000099-87.2020.8.11.0092. DEPRECANTE: 

VARA CÍVEL DE BELA VISTA DO PARAÍSO REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL SA REQUERIDO: JOAO ALVES, JULIETA MARA ALVES 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado. Nomeio 

desde já para realização do leilão a “ARAUJO LEILÕES”, na pessoa dos 

leiloeiros públicos oficiais e rurais José Pedro Araújo e Wellington Martins 

Araújo, devidamente cadastrados perante este juízo, com endereço à Rua 

Custódio de Melo, nº 630, Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP nº 78030-435, Fone 

(65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com, ficando deferida a 

habilitação para acesso aos autos. Fixo a comissão do leiloeiro no 

percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação. Fica estipulado que o(s) bem(ns) não poderá(ão) ser 

arrematado(s) no primeiro leilão por preço inferior ao da avaliação, e no 

segundo leilão por preço inferior a 50% (cinquenta por cento) da 

avaliação. Por fim, ressalto que todos os atos referentes ao leilão judicial 

ficarão a cargo do leiloeiro. Intimem-se as partes. Depois de devidamente 

cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens, 

dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. Oficie-se ao juízo 

deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000109-34.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY CARNIELO LOUZADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA LUNARDI PERUCHI (REU)

EDINEI PERUCHI (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000109-34.2020.8.11.0092. AUTOR(A): 

SHIRLEY CARNIELO LOUZADA REU: EDINEI PERUCHI, LIGIA LUNARDI 

PERUCHI CITE-SE a parte demandada para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, art. 335 do CPC, com as 

advertências do art. 344 do CPC. CITEM-SE os confinantes do imóvel e 

seus cônjuges, se casados forem, na forma do art. 246, § 3º, do CPC, 

com as advertências do art. 344 do CPC. CITEM-SE, ainda, por edital, com 

prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como 

terceiros interessados, na forma dos artigos 259, incisos I e III, do NCPC. 

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação. Após, ao 

Ministério Público. ALTO TAQUARI, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000918-58.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WEBYSTON MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000918-58.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: CARLOS WEBYSTON MAGALHAES 

DA SILVA 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial 

juntamente com as provas constantes aos autos, verificou-se que os 

requisitos legais para a concessão da mesma foram preenchidos, pois 

restou demonstrado o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

comprovada a mora do requerido, mediante notificação com aviso de 

recebimento. 2- DETERMINO ao oficial de justiça que proceda as 

diligências necessárias, podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 

2º do Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem 

alienado fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue 

anexa, que se encontra em poder da parte requerida no endereço 

indicado ou outro local que possa ser localizado. 3- Intime-se o requerido 

cientificando-o que no prazo de (05) cinco dias depois de executada a 

liminar, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, podendo no mesmo prazo pagar a 

integralidade da dívida pendente, no valor apresentado pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre de 

ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze dias a contar da execução da 

liminar, apresentar contestação, podendo ainda apresentar resposta 

entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos 

termos do art. 56 parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04. 4- Nos 

termos do provimento nº 07/2017-CGJ, intime-se a parte requerente, por 

meio de seu patrono, para proceder com a expedição de guia e 

recolhimento de diligência do oficial de justiça para o cumprimento do ato. 

ALTO TAQUARI, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000291-54.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ROSAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000291-54.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: GUSTAVO ROSAN De acordo com o art. 393 da 

CNGC, os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias. Desta feita, considerando que o Exequente 

devidamente intimado para o recolhimento das custas iniciais, taxa 

judiciária e o valor das diligências do oficial de justiça conforme certidão 

de I.D 20755170, escusou-se de tal obrigação, determino a devolução da 

presente missiva ao juízo deprecante com as devidas cautelas e nossas 

homenagens. ALTO TAQUARI, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000100-72.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

EDISOMAR ARAÚJO DE BRITO SILVA (EXECUTADO)

ROMÁRIO ANTÔNIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

UEDER ROCHA SOUZA (EXECUTADO)

NATALY MÔNICA ALVES MACEDO (EXECUTADO)

JOSÉ CARLOS LACERDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JULIANO AMARO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000100-72.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

LEILIANE ABREU DIAS EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DA COSTA, 

JULIANO AMARO SOARES, JOSÉ CARLOS LACERDA DE OLIVEIRA, 

NATALY MÔNICA ALVES MACEDO, UEDER ROCHA SOUZA, PAULO 

HENRIQUE SOUZA SANTOS, ROMÁRIO ANTÔNIO DA SILVA NETO, 

EDISOMAR ARAÚJO DE BRITO SILVA INTIME-SE a parte exequente, via 

DJE, para que recolha as custas e taxas judiciais. ALTO TAQUARI, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000124-03.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NEY OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CARLOS NEY OLIVEIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000124-03.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CARLOS NEY OLIVEIRA DOS 

SANTOS - ME, CARLOS NEY OLIVEIRA DOS SANTOS CITE o(a) 

executado(a) no endereço informado às fls. 40 e na forma requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o caso de 

pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, fixo os honorários em 

10% sobre o valor da conta final. Decorrido o referido prazo, os 

honorários serão arbitrados na forma do disposto no art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. Se a penhora recair sobre bens imóveis, 

proceda a INTIMAÇÃO de seu/sua cônjuge. ALTO TAQUARI, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000098-05.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000098-05.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que recolha as custas e taxas 

judiciais. ALTO TAQUARI, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000077-29.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO (REQUERENTE)

RAUL LUIZ SFREDDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CONSTANTINO VOLCOV (REQUERIDO)

CLAUDETE BRUCHMAM MARTINS (REQUERIDO)

MARIA DA GRACA PEPINELLI MARTINS (REQUERIDO)

JOAO CARLOS MARTINS (REQUERIDO)

MARIZE PICHIONI MARTINS (REQUERIDO)

IRINEU MARTINS (REQUERIDO)

JOAQUIM MARTINS NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTANHO SAGIN CATISTE OAB - MT11522-A 

(ADVOGADO(A))

LIANA GORETE ROQUE SAGIN OAB - MT10486/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000077-29.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

RAUL LUIZ SFREDDO, FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO REQUERIDO: 

CARLOS CONSTANTINO VOLCOV, IRINEU MARTINS, JOAQUIM MARTINS 

NETO, MARIZE PICHIONI MARTINS, JOAO CARLOS MARTINS, MARIA DA 

GRACA PEPINELLI MARTINS, CLAUDETE BRUCHMAM MARTINS Intimem-se 

as partes para requererem o que de direito. ALTO TAQUARI, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000331-70.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA PARANA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000331-70.2018.8.11.0092. REQUERENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

REQUERIDO: ALGODOEIRA PARANA LTDA - EPP Encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens. ALTO 

TAQUARI, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30487 Nr: 2081-42.2004.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florismar dos Santos Lima, Vany Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Vidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:6315

 Autos: 2081-42.2004.811.0084

Código: 30487

Vistos.

 Sem delongas, verifico que às fls. 206/209, aportou petição do patrono 

dos requeridos noticiando que, desde meados de 2019, os requeridos 

deixaram de colaborar com seu patrono (não atendendo ligações e/ou 

respondendo mensagens), sendo que às vésperas da audiência 

designada nos autos em apenso (cód.: 33624), diligenciou e obteve a 

informação que os requerentes venderam área da posse que ocupavam 

para os requeridos da ação reivindicatória José Vicente do nascimento e 

Gabriela Vila Nova, passando então, estes serem os proprietários e 

possuidores de toda área.

 Assim, diante de tal informação, determino a intimação pessoal dos 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a venda 

da área de posse noticiada na petição de fls. 206/209, juntando aos autos 

o respectivo contrato, sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Apiacás/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 157-88.2007.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Bidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente do Nascimento Neto, Gabriela 

Vila Nova, Florismar dos Santos Lima, Vani dos Santos Lima, José 

Agnaldo Lima, Marcia Beatriz Chaves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13.182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B

 Autos: 157-88.2007.811.0084

Código: 33624

Vistos.

 Sem delongas, verifico que às fls. 174/177, aportou petição do patrono 

dos requerentes noticiando que, desde meados de 2019, os requerentes 

deixaram de colaborar com seu patrono (não atendendo ligações e/ou 

respondendo mensagens), sendo que às vésperas da audiência 

designada, diligenciou e obteve a informação que os requerentes 

venderam a propriedade rural objeto da lide para os requeridos José 

Vicente do nascimento e Gabriela Vila Nova.

 Informou ainda que os outros dois requeridos (Florismar e Vani), também 

venderam a área de posse que ocupavam para José Vicente do 

Nascimento e Gabriela Vila Nova, passando então, a serem os 

proprietários e possuidores de toda área.

 Assim, diante de tal informação, CANCELO a audiência designada e 

determino a intimação pessoal dos requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar com relação aos documentos aportados às 

fls.174/177, aportando aos autos cópia da escritura pública de venda e 

compra, sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Apiacás/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35498 Nr: 440-43.2009.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, se o 

acordo foi integralmente cumprido pela parte executada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55934 Nr: 1043-04.2018.811.0084

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA COELHO DE MIRANDA, Teodoro 

Oleas Bialeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1043-04.2018.811.0084.

Código: 55934.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO BRASIL S.A em 

desfavor de PATRICIA COELHO DE MIRANDA e TEODORO OLEAS 

BIALESKI, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, os executados informaram que foram realizadas 

tratativas para a formulação de acordo, o qual restou infrutífero, e diante 

do interesse de adimplir o débito requereu a designação de audiência de 

conciliação á Ref: 43.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Considerando que o estímulo dos métodos consensuais é um dos 

fundamentos do NCPC, na dicção do art. 3º, §§ 2º e 3º, que o ato 

conciliatório poderá ser tentado em qualquer momento processual.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o DIA 31 DE MARÇO DE 

2020 ÁS 13H20MIN, com a conciliadora lotada nesta Comarca.

 INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 22 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-69.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS FILIPE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000111-69.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:MARCUS FILIPE 

DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO, MARIANA PASTURELLI 

CINTRA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001019-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

Vistos. Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o DIA 14 

(CATORZE) DE ABRIL DE 2020, ÀS 16H10MIN. Renovem-se as intimações 

necessárias, expedindo-se o necessário. Intime-se e se cumpra. Victor 

Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-59.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENI SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1001054-59.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: GENI SARAIVA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o DIA 14 (CATORZE) DE ABRIL DE 

2020, ÀS 16H50MIN. Renovem-se as intimações necessárias, 

expedindo-se o necessário. Intime-se e se cumpra. Victor Lima Pinto 

Coelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000032-63.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000032-63.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: MARLENE ALVES GOMES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Diante da necessidade de 

readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência 

anteriormente agendada para o DIA 14 (CATORZE) DE ABRIL DE 2020, ÀS 

17H50MIN. Renovem-se as intimações necessárias, expedindo-se o 

necessário. Intime-se e se cumpra. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-30.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLGA BOTELHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1001043-30.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: MARIA OLGA BOTELHO SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o DIA 14 

(CATORZE) DE ABRIL DE 2020, ÀS 15H30MIN. Renovem-se as intimações 

necessárias, expedindo-se o necessário. Intime-se e se cumpra. Victor 

Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000725-47.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GONCALVES DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000725-47.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: ILDA GONCALVES DA SILVA DIAS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o DIA 14 

(CATORZE) DE ABRIL DE 2020, ÀS 16H50MIN. Renovem-se as intimações 

necessárias, expedindo-se o necessário. Intime-se e se cumpra. Victor 

Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-71.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE SOUZA DELFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000995-71.2019.8.11.0026. 

AUTOR(A): REGINA DE SOUZA DELFINO REU: FUNDO DO REGIME GERAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Diante da necessidade de readequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada 

para o DIA 14 (CATORZE) DE ABRIL DE 2020, ÀS 15H15MIN. Renovem-se 

as intimações necessárias, expedindo-se o necessário. Intime-se e se 

cumpra. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 959-51.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Róquia Barbosa Paranhos/Simone Roquia 

Borges Paranhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizado 

por SIMONE ROQUIA BORGES PARANHOS em face de MUNICÍPIO DE 

SANTO AFONSO/MT.

Determinada a intimação pessoal da autora para dar regular andamento ao 

feito, quedou-se inerte (fl. 99).

Instado a se manifestar, o Douto Defensor Público requereu a extinção do 

feito pelo abandono da parte autora (fl. 101).

É o relatório.

Decido.

 Após analisar cuidadosamente os autos, o que se verifica é que o 

processo merece ser declarado extinto sem resolução do mérito, por 

conta do evidente desinteresse da parte autora.

 Note-se que há mais de três anos o processo se arrasta sem que a parte 

autora cumpra as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, 

demonstrando desinteresse na solução do processo.

É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do processo, 

promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, in verbis:

 “Art. 485. 0 juiz não resolverá o mérito quando:

I - …;

Il - quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das 

partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

No caso dos autos, a autora abandonou a causa, ficando assim evidente 

o total desinteresse pelos mesmos, a qual não pode se perpetuar no 

tempo, sem resultado algum, pela inércia e desídia das partes.

 Diante disto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 485, III, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observadas as formalidades legais.

 Cumpra-se.

Às providências necessárias.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20854 Nr: 1236-77.2010.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedley Lucas Favalessa Santos, Vidal dos Santos, 

Zélia Favalessa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretária de Saúde do Município de 

Arenápolis -MT, Sistema Único de Saúde -SUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226

 VISTOS.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público 

Estadual em face do Secretário Municipal de saúde e responsável pelo 

Sistema Único de Saúde de Arenápolis, objetivando o fornecimento de 

medicamentos e materiais de reeducação intestinal em favor do paciente 

Hedley Lucas Favalessa Santos.

O pedido inicial foi julgado procedente, confirmando a tutela antecipatória 

concedida nos autos.

Em sede de reexame necessário, a sentença condenatória manteve-se 

inalterada.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a urgência 

que o caso requer, determino a intimação da parte executada para que no 

prazo de 24 horas cumpra com a sentença sob pena de bloqueio judicial 

do quanto baste para aquisição dos medicamentos e materiais 

indispensáveis ao paciente.

Caso haja o descumprimento da ordem, intime-se o Ministério Público 

Estadual para carrear aos autos, no mínimo, 03 (três) orçamentos de 

instituições diferenciadas para efetivação da medida de constrição de 

valores em contas bancárias do Município.

Cumprida a determinação anterior e reiterada a omissão do município no 

cumprimento da ordem judicial, conclusos para deliberação.

Em tempo, determino as alterações necessárias, fazendo constar que o 

feito tramita em fase de cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de fevereiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50500 Nr: 8-57.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVF, KVFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, encaminho os autos ao Ministério Público para as providências 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52277 Nr: 743-90.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAM, TVZdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes 

- OAB:0

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58771 Nr: 1578-44.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 79824 Nr: 2481-11.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando de Oliveira Soares, Jeferson 

Cordeiro Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O, TAIRONE SELIN DE MORAES - OAB:25.992/MT

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 
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REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o DIA 19 

(DEZENOVE) DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 14H00MIN.

Renovem-se as intimações necessárias, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49153 Nr: 1398-96.2015.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Pinto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51635 Nr: 510-93.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52003 Nr: 610-48.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA QUITÉRIA DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até o momento, ainda que decorrido o prazo de 5 dias, não 

constam informações nos autos quanto a implantação do benefício em 

favor da parte autora. Por este motivo, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora via DJE/MT, para 

manifestar-se quanto ao cumprimento da decisao e requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 903-18.2016.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDETE FERREIRA VAZ MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DE SOUZA MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16918 Nr: 532-35.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Emerich ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS EMERICH JÚNIOR - 

OAB:17.582

 Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 83.

 Proceda-se com o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de fevereiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50882 Nr: 170-52.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 959-51.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Róquia Barbosa Paranhos/Simone Roquia 

Borges Paranhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n.º 003/2019/Vara Única e Juizado 

Especial, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte Requerente, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, da r. sentença prolatada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-74.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010004-74.2015.8.11.0026. EXEQUENTE: YAGO SOUZA DOS SANTOS 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS. Remetam-se os autos a Contadoria 
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Judicial, nos termos da decisão de id. 12066496. Cumpra-se. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010152-85.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JUNIOR VITORIO QUEIROZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010152-85.2015.8.11.0026. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

JORGE JUNIOR VITORIO QUEIROZ Vistos. Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido 

de penhora de ativos financeiros formulado ao id. 15833595. Cumpra-se. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-61.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010270-61.2015.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE Vistos. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito exequendo. Após, tornem os autos conclusos 

para apreciação do pedido de penhora de ativos financeiros formulado ao 

id. 21463720. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-50.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SARDI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000007-50.2019.8.11.0026. REQUERENTE: IRENE SARDI VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Considerando a divergência entre os cálculos apresentados 

pelas partes, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que 

proceda a elaboração do cálculo da dívida exequenda. Confeccionado o 

cálculo, intimem-se as partes em litígio para manifestação em 05 (cinco) 

dias, valendo o silêncio como concordância. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000524-55.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDIR SOARES BORGES 81411189191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEDIR SOARES BORGES OAB - 814.111.891-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDOVALDO SIMAO TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000524-55.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: ANEDIR SOARES BORGES 

81411189191 REPRESENTANTE: ANEDIR SOARES BORGES EXECUTADO: 

SINDOVALDO SIMAO TAVARES VISTOS. Em se tratando de execução de 

título extrajudicial, CITE-SE a parte devedora para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo a ordem 

nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou nomear 

bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder imediatamente a 

PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para cobertura integral 

da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte 

executada (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o 

bem penhorado e depositado em poder do exequente, ou de quem este 

indicar. Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge 

também deverá ser intimado de tais atos, nos termos do artigo 842 do CPC. 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao exequente (art. 53, p. 4º da Lei 

9099/95), observando-se, contudo, o teor do enunciado nº 37 do FONAJE 

na hipótese da existência de bens passíveis de arresto. Citado o devedor 

e efetuada a penhora, deverá o mesmo ser intimado para comparecer à 

audiência de conciliação, a qual deverá ser agendada pela Secretaria do 

Juizado conforme pauta pré-estabelecida. Advirta a parte executada que 

nesta oportunidade poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente 

(art. 53, § 1º), observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 

9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas nos 

embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela 

penhora, a teor do que dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo 

para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a parte Executada requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, consoante art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o 

conciliador poderá opor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do 

débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, 

ou a imediata adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do 

débito (art. 53 § 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de 

certidão comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório 

distribuidor, nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o 

exequente observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido 

artigo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000522-85.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDIR SOARES BORGES 81411189191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEDIR SOARES BORGES OAB - 814.111.891-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DO NASCIMENTO ARGUELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000522-85.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: ANEDIR SOARES BORGES 

81411189191 REPRESENTANTE: ANEDIR SOARES BORGES EXECUTADO: 

ADRIANA DO NASCIMENTO ARGUELHO VISTOS. Em se tratando de 

execução de título extrajudicial, CITE-SE a parte devedora para, em 03 

(dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar 
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bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo 

a ordem nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou 

nomear bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder 

imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para 

cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos 

termos do artigo 842 do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

exequente (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor 

do enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens 

passíveis de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o 

mesmo ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual 

deverá ser agendada pela Secretaria do Juizado conforme pauta 

pré-estabelecida. Advirta a parte executada que nesta oportunidade 

poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), 

observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca 

as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, 

entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a 

prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do débito (art. 53 

§ 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório distribuidor, 

nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o exequente 

observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-44.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS MERCHOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000290-44.2017.8.11.0026. REQUERENTE: RICARDO SANTOS MERCHOL 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, MOVEIS 

ROMERA LTDA Vistos. Ante ao teor da petição Id. 26142540, intime-se a 

parte exequente, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, manifeste o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010065-61.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE FERREIRA ROSARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010065-61.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: JOYCE FERREIRA ROSARIO VISTOS. Defiro o pedido Id. 

25932816. Promova-se a intimação da parte executada para comparecer à 

audiência de conciliação, a qual deverá ser agendada pela Secretaria do 

Juizado conforme pauta pré-estabelecida. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010063-91.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE SOUZA CANEI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010063-91.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: PAULA DE SOUZA CANEI VISTOS. Defiro o pedido Id. 

23728101. Intime-se a parte executada para comparecer à audiência de 

conciliação, a qual deverá ser agendada pela Secretaria do Juizado 

conforme pauta pré-estabelecida. Cumpr-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-28.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010074-28.2014.8.11.0026. REQUERENTE: AMERICO RODRIGUES ALVES 

REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME VISTOS. Ante ao teor 

da petição id. 23466193, tendo em vista a sentença Id. 13257532, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-27.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ACIS RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010119-27.2017.8.11.0026. REQUERENTE: ACIS RODRIGUES 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTOS. Expedido mandado de intimação da parte a 

diligência infrutífera, tendo o Sr. Oficial certificado que não foi possivel 

localizar a residência da requerente no endereço declinado nos autos, não 
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sendo possível proceder sua intimação. A teor do que prescreve o 

parágrafo único, do artigo 274, do CPC, “presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”. Assim, considerando que a parte 

requerente não comunicou ao Juízo a modificação de seu endereço, há 

que se reconhecer a validade da diligência e sua inércia em se opor à 

sentença. Por tais razões, certificado o trânsito em julgado da referida 

sentença, promovam-se o arquivamento do feito, com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINECE PEREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000317-90.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: MAURINECE PEREIRA 

GONCALVES EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. Frustrada a tentativa de localização de ativos 

financeiros em nome da parte executada passíveis de constrição judicial, 

pugna a parte exequente pela realização de pesquisa eletrônica, por parte 

do juízo, a fim de localizar veículos em nome da parte devedora que 

possam estar registrados no sistema RENAJUD. Considerando que as 

diligências promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade da 

parte executada retornaram infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado RENAJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado. Realizada a pesquisa nos 

sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas à parte exequente. Caso a 

busca por veículos retorne negativa, manifeste-se a parte exequente em 

cinco dias, indicando bens passível de penhora, sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DE PAULA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000319-60.2018.8.11.0026. REQUERENTE: GERALDO ALVES DE PAULA 

FILHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando a 

divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, REMETAM-SE 

os autos à Contadoria Judicial para que proceda a elaboração do cálculo 

da dívida exequenda. Confeccionado o cálculo, intimem-se as partes em 

litígio para manifestação em 05 (cinco) dias, valendo o silêncio como 

concordância. Em seguida, voltem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Em tempo, defiro o pedido de expedição de 

alvará para levantamento dos valores incontroversos (R$ 5.137,22), 

segundo os dados informado ao Id. 25389387. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010039-97.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCE BORGES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

VISTOS. Da análise detida dos autos, verifica-se que não foi possível a 

intimação da parte executada no endereço onde ocorreu a citação, 

revelando que a parte deixou de cumprir com o dever de comunicar ao 

juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo. Ausente 

à comunicação, reputam-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado (§2º do art. 19 da Lei 9.099/95). Assim, 

promovam-se o arquivamento do feito. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BEATO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000113-46.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: AMANDA BEATO SANTANA VISTOS. Da análise 

detida dos autos, verifica-se que não foi possível a intimação da parte 

executada no endereço onde ocorreu a citação, revelando que a parte 

deixou de cumprir com o dever de comunicar ao juízo as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo. Ausente à comunicação, 

reputam-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado (§2º do art. 19 da Lei 9.099/95). Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de cinco dias, apresentar cálculo atualizado do 

débito exequendo. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do 

pedido de penhora online. Por fim, registre-se nos cadastros dos autos 

que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento de 

sentença. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-17.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU TAMANHO OAB - MT5827 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010109-17.2016.8.11.0026. EXEQUENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME EXECUTADO: JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA Vistos. Compulsando os 

autos verifica-se que este juízo se utilizou de ferramenta de pesquisa de 

bens em nome da parte executada (BACENJUD), tendo aportado aos 

autos, Id. 20246227, novo pedido de diligência judicial. É evidente que as 

ferramentas existentes a disposição do Juízo são medidas de grande 

valia, mas que deve ser manejada com temperamentos de forma que, 

respeitando entendimentos diversos, entendo que não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes 

e/ou dos seus bens e rendimentos, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. Ressalta-se que o Poder 

Judiciário não é órgão consultivo, existindo outros meios, extrajudiciais, à 
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disposição do credor para tentativa de localização de bens em nome da 

parte executada, razão pela qual indefiro os novos pedidos de utilização 

do sistema judicial para a busca de bens passíveis de penhora, cujo 

interesse é, precipuamente, do titular do crédito. Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de cinco dias, indique bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-14.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HALISLUAN DO NASCIMENTO GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LIMA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

VISTOS. Da análise detida dos autos, verifica-se que não foi possível a 

intimação da parte exequente no endereço fornecido nos autos, revelando 

que a parte deixou de cumprir com o dever de comunicar ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo. Ausente à 

comunicação, reputam-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado (§2º do art. 19 da Lei 9.099/95). Assim, tendo em 

vista a sentença Id. 17339685, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-60.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

VISTOS. Da análise detida dos autos, verifica-se que não foi possível a 

intimação da parte executada no endereço onde ocorreu a citação, 

revelando que a parte deixou de cumprir com o dever de comunicar ao 

juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo. Ausente 

à comunicação, reputam-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado (§2º do art. 19 da Lei 9.099/95). Assim, 

promova-se o arquivamento do feito, tendo em vista a sentença extintiva 

Id. 20064988. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-25.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010253-25.2015.8.11.0026. REQUERENTE: APARECIDA RIBEIRO 

FERREIRA RAMOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS. Tendo 

em vista o trânsito em julgado do acórdão que julgou extinto o feito, 

acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, deixo 

de analisar a petição de Id. 22514169. Promova-se o arquivamento do 

feito, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000374-74.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TRINDADE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRABRIEL DE LIMA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000374-74.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: VANESSA TRINDADE ALMEIDA 

EXECUTADO: GRABRIEL DE LIMA RODRIGUES VISTOS. Em se tratando de 

execução de título extrajudicial, CITE-SE a parte devedora para, em 03 

(dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar 

bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo 

a ordem nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou 

nomear bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder 

imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para 

cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos 

termos do artigo 842 do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

exequente (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor 

do enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens 

passíveis de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o 

mesmo ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual 

deverá ser agendada pela Secretaria do Juizado conforme pauta 

pré-estabelecida. Advirta a parte executada que nesta oportunidade 

poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), 

observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca 

as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, 

entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a 

prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do débito (art. 53 

§ 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório distribuidor, 

nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o exequente 

observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-75.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES SATURNINO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000081-75.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: EURIDES SATURNINO DO NASCIMENTO V i s t o s, 

Indefiro a expedição de ofícios ou mesmo o acesso remoto aos sistemas 

de pesquisas e consultas de dados e informações derivados de 

convênios do Judiciário com órgãos públicos (no caso, INFOJUD, 

BACENJUD ou SIEL), tendo em vista que a parte interessada não 

demonstrou o esgotamento de diligências próprias para obter tal acesso. 
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Permaneço convencido de que raciocinar de modo a quebrar a isonomia e 

o equilíbrio de armas no processo, colocando o juízo de acessório mais 

rápido e eficaz na localização do paradeiro e de patrimônio de devedores 

é absolutamente descabido e não merece acolhimento, sem que antes a 

parte interessada demonstre que – por seus próprios meios – não é 

possível localizar os dados que pretende acessar. Por essas razões, 

indefiro o pedido de uso do sistema INFOJUD, determinando que a parte 

exequente manifeste o que entender adequado para o andamento do feito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000523-70.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDIR SOARES BORGES 81411189191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEDIR SOARES BORGES OAB - 814.111.891-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DA SILVA SENA 05080972157 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000523-70.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: ANEDIR SOARES BORGES 

81411189191 REPRESENTANTE: ANEDIR SOARES BORGES EXECUTADO: 

GUSTAVO DA SILVA SENA 05080972157 VISTOS. Em se tratando de 

execução de título extrajudicial, CITE-SE a parte devedora para, em 03 

(dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar 

bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo 

a ordem nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou 

nomear bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder 

imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para 

cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos 

termos do artigo 842 do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

exequente (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor 

do enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens 

passíveis de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o 

mesmo ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual 

deverá ser agendada pela Secretaria do Juizado conforme pauta 

pré-estabelecida. Advirta a parte executada que nesta oportunidade 

poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), 

observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca 

as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, 

entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a 

prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do débito (art. 53 

§ 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório distribuidor, 

nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o exequente 

observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000219-37.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI OAB - MT27391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000219-37.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: LUCAS VITORASSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo para 

impugnação, remetam-se as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor, 

em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM. Com aporte dos cálculos, 

intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo 

comum de 05 dias. Se concordes, fica desde já homologado, devendo o 

trânsito em julgado ser certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, 

§3º, II, do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue 

o pagamento, no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER QUINTERIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000176-71.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: WALTER QUINTERIO DE ALMEIDA V i s t o s, Indefiro a 

expedição de ofícios ou mesmo o acesso remoto aos sistemas de 

pesquisas e consultas de dados e informações derivados de convênios 

do Judiciário com órgãos públicos (no caso, INFOJUD, BACENJUD ou 

SIEL), tendo em vista que a parte interessada não demonstrou o 

esgotamento de diligências próprias para obter tal acesso. Permaneço 

convencido de que raciocinar de modo a quebrar a isonomia e o equilíbrio 

de armas no processo, colocando o juízo de acessório mais rápido e 

eficaz na localização do paradeiro e de patrimônio de devedores é 

absolutamente descabido e não merece acolhimento, sem que antes a 

parte interessada demonstre que – por seus próprios meios – não é 

possível localizar os dados que pretende acessar. Por essas razões, 

indefiro o pedido de uso do sistema SIEL, determinando que a parte 

exequente manifeste o que entender adequado para o andamento do feito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000218-52.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI OAB - MT27391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000218-52.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: LUCAS VITORASSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo para 

impugnação, remetam-se as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor, 

em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM. Com aporte dos cálculos, 

intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo 

comum de 05 dias. Se concordes, fica desde já homologado, devendo o 

trânsito em julgado ser certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, 

§3º, II, do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue 

o pagamento, no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-86.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Numero do Processo: 

8010139-86.2015.8.11.0026 REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA DE 

SOUZA LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando 

que aparte autora reconheceu o pagamento do débito pela requerida , 

determino a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente nestes autos , em favor da autora, segundo os dados 

informado ao Id. 24022318. Expedido o alvará e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000119-87.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: RONALDO SANTOS DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO V i s t o s, Frustrada a localização de 

ativos financeiros em nome da parte executada, suficientes para a 

quitação do debito, pugna o exequente pela realização de pesquisa 

eletrônica ID. 24528844, por parte do juízo, a fim de localizar veículos em 

nome da parte devedora que possam estar registrados no sistema 

RENAJUD. Assim, ante ao tempo de tramitação processual e que várias 

diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da parte executada, sempre infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas 

de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado RENAJUD, 

razão pela qual DEFIRO o pedido formulado. Realizada a pesquisa no 

sistema, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. Restando 

INFRUTÍFERA a pesquisa requerida, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de cinco dias, manifestar o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito. Diversamente, intime-se, igualmente, a parte executada 

para manifestar o que entender de direito. Em tempo, indefiro a expedição 

de ofícios ou mesmo o acesso remoto aos sistemas de pesquisas e 

consultas de dados e informações derivados de convênios do Judiciário 

com órgãos públicos (no caso, INFOJUD, BACENJUD ou SIEL), tendo em 

vista que a parte interessada não demonstrou o esgotamento de 

diligências próprias para obter tal acesso. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-98.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S & R GOLD LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vilmar Ferreira dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001032-98.2019.8.11.0026. INTERESSADO: S & R GOLD LTDA - EPP 

REQUERIDO: VILMAR FERREIRA DOS SANTOS Vistos. Nos termos do art. 

75, VII do novo CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e 

passivamente, pelo seu inventariante. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de quinze dias, apresentar emende à inicial regularizando a 

representação processual do Espólio, acostando o termo de inventariante, 

possibilitando a regular tramitação do feito, sob pena de extinção. Após, 

conclusos para deliberações. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010067-31.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010067-31.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS V I S T O S, 

Cuida-se de execução de título extrajudicial intentada com a finalidade de 

satisfação do crédito exequendo, e que, malgrado o longo tempo de 

tramitação, não encontrou seu desiderato, diante da incapacidade da parte 

autora/exequente de indicar bens passiveis de constrição, a fim de ultimar 

o processo expropriatório. Diante desse quadro fático, incide, 

ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, segundo a qual: 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo 

diapasão, é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 
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EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pelo próprio credor, sobre o 

desconhecimento de patrimônio da parte executada, extingo a execução, 

sem apreciação de mérito, nos termos da legislação de regência. Sem 

custas nem honorários. Publique-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CLARO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010290-18.2016.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: AUREO CLARO GOMES VISTOS. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. A extinção do processo com 

fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, o prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

exequente que, requerendo prazo de dez dias para manifestar pelo 

prosseguimento do feito, quedou-se inerte (Id. 16968704), ocasionando a 

paralisação do feito por mais de 30 dias. Cumpre ressaltar que a extinção 

do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, insuscetível de 

prorrogação. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do 

mérito, ante o desinteresse da parte requerente. Nesses moldes, ante a 

desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. DETERMINO a baixa em 

eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010246-33.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010246-33.2015.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: ALICE DOS SANTOS VISTOS. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. A extinção do processo com 

fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, o prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

exequente que, mesmo devidamente intimada para fazê-lo, quedou-se 

inerte (Id. 19976638), ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 

dias. Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do 

artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Ademais, verifico que o prazo é de 

natureza preclusiva, insuscetível de prorrogação. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

requerente. Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 966-22.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILAS DE MORAIS JUNIOR, PRISCILA FERRACIN 

DE BARBA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Autos nº 966-22.2014.811.0088

Código nº 54351

Requerente: Paulo Silas de Morais Junior

 Requerente: Priscila Ferracin de Barba

 Requerido: Antonio Carlos Marins

Vistos,

 Tendo em vista que o Egrégio Tribunal de Justiça desproveu o recurso de 

apelação (fls. 63/72), cumpra-se integralmente a sentença de fls. 50/52.

Intime-se o requerido para apresentar aos autos os demais herdeiros ou 

inventariante nomeado para representar o espólio da falecida, no prazo de 

15 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação conclusos os autos para 

saneamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Aripuanã/MT, 28 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23353 Nr: 2361-98.2004.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA, ERICA MARIA GEIGER 

RIGODANZO, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IVAN LUIS 

RIGODANZO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:, Douglas Haquim Filho - OAB:, Oswaldo Lopes de 

Souza - OAB:45189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:, DR. VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3.554/B, 

JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11871

 VISTOS.(...) .Transitada em julgada a sentença de pronúncia (fls.1.287), a 

acusação e defesa deram cumprimento ao art. 422 do CPP.Como prova 

técnica consta laudo de exame de necropsia digitalizada nos autos.É o 

relatório.Designo o dia 06.03.2020, às 09 horas, para a sessão do Tribunal 

do Júri.Intimem-se os advogados, o Ministério Público, os réus, os 

assistentes a acusação, as testemunhas e os jurados.Expeça-se carta 

precatória para a intimação de eventuais testemunhas residentes em outra 

comarca.Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da 

pronúncia, que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 

472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 2340-68.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE ANACLETO 

RODRIGUES - OAB:26190/O, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/O

 VISTOS.

Estando pendente apenas a realização de interrogatório do denunciado, 

designo o ato para o dia 13.04.2020, às 15 horas.

Intime-se o réu e sua defesa para comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000136-29.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO DE ALMEIDA OAB - RO309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL HAGATA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000136-29.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: 

JOSE ANGELO DE ALMEIDA EXECUTADO: MERCANTIL HAGATA LTDA 

VISTOS. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença protocolado por 

José Ângelo de Almeida em face de Mercantil Hagata LTDA. Em análise ao 

presente pedido, verifico que o exequente não indicou o processo que o 

feito seria dependente, bem como não justificou o seu protocolamento em 

apartado, visto que é sabido que o pedido de cumprimento de sentença 

definitivo se dará nos autos principais. Assim, intime-se o exequente, a fim 

de que emende a Exordial, cumprindo o acima apontado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de seu indeferimento. Com a emenda ou o 

decurso do prazo, conclusos com a marcação petição inicial. Às 

providências. Aripuanã/MT, 07 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-10.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE NETO (REQUERIDO)

MARLI DE SOUZA ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000006-10.2018.8.11.0088. REQUERENTE: JOAO BATISTA ALVES 

REQUERIDO: MARLI DE SOUZA ANDRADE, ANTONIO DE ANDRADE NETO 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JOÃO BATISTA ALVES 

em desfavor de MARLI DE SOUZA ANDRADE. Em síntese, sustenta a 

parte reclamante que é credora da parte reclamada, em relação a cártulas 

de cheques no valor total de R$ 13.986,00 (treze mil, novecentos e oitenta 

e seis reais), quais atualizados somam a quantia de R$ R$ 16.721,17 

(Dezesseis mil setecentos e vinte um reais e dezessete centavos). Em 

sede de manifestação a parte requerida (id. 13767636) arguiu que quitou 

parcialmente os débitos, contudo deixou de comprovar os pagamentos 

através de comprovantes de pagamentos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente convém afastar a prescrição das cártulas 

encartada aos autos, tendo em vista que a possibilidade de o credor 

cobrar as quantias descritas em cheques prescreve em 05 (cinco) anos, 

nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do dia seguinte à 

data de emissão estampada no título: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS CONTADOS DA 

DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA 

PACIFICADA - SÚMULA DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO A 

possibilidade de o credor cobrar a quantia descrita em cheque por meio de 

ação monitória prescreve em 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à 

data de emissão estampada no título, conforme restou pacificado através 

de julgamento em sede de Recurso Repetitivo e da Súmula n. 503 do STJ. 

(TJ-MG - AC: 10024121639777001 MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/04/2014) Assim, partindo dessa premissa, entendo que a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrado por meio do cheque emitido pela parte ré. Com efeito, 

outro caminho não há a não ser julgar procedente a pretensão. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 13.986,00 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais), 

devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice do INPC a 

contar da data do efetivo inadimplemento e juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da citação; e o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela juíza 

leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Fabio Petengill – Juiz de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1000875-97.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR ZANATTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA ZANATTA SANTOS (DE CUJUS)

 

Certifico que em cumprimento a determinação retro, promovo a intimação 

do inventariante nomeado, para que no prazo de 20 dias preste as 

primeiras declarações (conforme art. 620 cpc)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-09.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL CABRAL DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMI RIBEIRO RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certidão Certifico que, em cumprimento a determinação de Id. 24753941, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2020, às 08h00min, a 

ser realizada pelo Sr. Conciliador. BRASNORTE, 10 de fevereiro de 2020 

Eduarda Spilere Moretto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000297-37.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA LATORRE LOPES (AUTOR(A))

E. G. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEMESON MANOEL APARECIDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES FORMIGONI OAB - PR95703 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000297-37.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): ENZO GABRYEL LOPES DA SILVA, ANGELICA LATORRE 

LOPES RÉU: DIEMESON MANOEL APARECIDO DA SILVA Vistos. Trata-se 

de Ação de Alimentos proposta por Enzo Gabriel Lopes da Silva, 

representado por sua genitora Angelica Latorre Lopes em desfavor de 

Diemeson Manoel Aparecido da Silva, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. As partes celebraram o acordo supra mencionado. O Ministério 

Público pugnou pela homologação do acordo. Diante do exposto, tendo em 

vista a regularidade do acordo, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO 

celebrado, que passa a ser parte integrante desta, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com análise de mérito, na forma do art. 487, III, do Novo Código 

de Processo Civil. Sem custas. Publicada em audiência, dou as partes por 

intimadas. Registre-se. Certifique-se e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000511-28.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DORVAL SIMON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000511-28.2019.8.11.0100. 

IMPETRANTE: DORVAL SIMON IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

MEIO AMBIENTE - SEMA Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de tutela antecipada impetrado por Dorval Simon 

em face de ato ilegal praticado pelos agentes vinculados à Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente – SEMA, os quais firmam o termo de apreensão 

nº 125632. Com a inicial juntou documentos. O Juízo recebeu a inicial e 

indeferiu a concessão da liminar pleiteada (id. 21913403). Antes de 

ocorrer à citação do impetrado, o impetrante requereu a desistência do 

mandamus (id. 22539961). É o relatório, em sua essência. 

FUNDAMENTAÇÃO Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo 

será extinto sem julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a 

desistência da ação. No caso não há impedimento para homologação da 

desistência. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII 

do CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Descabida a 

condenação em honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 

25, da Lei 12.016/09. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69658 Nr: 538-62.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI MORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de ABSOLVER o réu EDINEI MORANDINI da prática do crime previsto no 

art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Sem custas.Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67600 Nr: 2791-57.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente; c) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência.

É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

março de 2020, às 13:30 horas.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69299 Nr: 297-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA, IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos etc.

Compulsando o processo, e tendo em vista o teor do depoimento da 

genitora, verifico que as crianças estão sob a guarda de sua genitora, 

bem como que residem na Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Destarte, nos termos do artigo 147 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a competência para o julgamento das ações referentes à 

matéria é do domicílio dos pais ou responsáveis, ou, à sua falta, no lugar 

onde se encontre a criança ou adolescente.

 Ressalto que a regra processual constante do artigo 43, do CPC – a qual 

determina que a competência é fixada no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente – deve ser mitigada 

em razão do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e 

da proteção integral.

 Diante do exposto, e sem maiores delongas, acolho a cota ministerial e 

declino da competência em favor do Juízo da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT. Considerando trabalho desempenhado pela defensora nomeada, 

fixo-lhe os honorários em 1,5 URH, devendo ser expedida em favor da 

Dra. Milena Rodrigues da Silva Lanzarini a certidão para cobrança.

Remeta-se o processo àquela Comarca, com as baixas e cautelas de 

estilo. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 1171-39.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA, 

MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:MT 21.907

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, haja vista o teor 

do Ofício de nº 013/2020-DF (Cia 0705527-02.2020.8.11.0100), redesigno 

a audiência para o dia 01 de abril de 2020, às 15hrs00min.

Intimem-se e requisitem-se, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1519-57.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS MACIEL, CLAUDEMIR 

APARECIDO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA

BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:MT 17.549, FABIANA DE 

OLIVEIRA BORGES MORETI - OAB:MT 16.476/O, LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM - OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 

23.383/O

 Vistos etc.

Em complemento a decisão anterior, dê-se vistas as partes para 

apresentarem alegações finais, no prazo e na forma legal.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79763 Nr: 2131-92.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jd3VCdCdBdB-M, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Jane Scotti - 

OAB:OAB/MT 15.152

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, haja vista o teor 

do Ofício de nº 013/2020-DF (Cia 0705527-02.2020.8.11.0100), redesigno 

a audiência para o dia 06 de maio de 2020, às 08hrs30min.

Intimem-se e requisitem-se, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80334 Nr: 2417-70.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos etc. Homologo a desistência das testemunhas de acusação José 

Carlos Falcão e Paulo Sergio Alves e da testemunha de defesa Janderson 

Lucas de Sá. Considerando os depoimentos colhidos na presente 

audiência, dou por encerrada a presente instrução. Considerando as 

alegações finais apresentadas, venha concluso para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24605 Nr: 841-57.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc. expeçam-se cartas precatórias para inquirição da testemunha 

Daivid de Oliveira Moura e da vítima Wester Diones Amorim Sotero; 

expeça-se carta precatória a comarca de Cuiabá, para inquirição da 

testemunha Maerço Gonçalo de Magalhães, policial civil. Concedo o prazo 

de 05 dias sucessivos, para que as partes informem o correto endereço 

da testemunha Rosangela Aparecida da Luz, primeiro o ministério Público 

depois a defesa. Cumpra-se com urgência, constando prazo de 20 dias 

para cumprimento das deprecatas, considerando tratar-se de processo 

com réu preso. Saem os presentes intimados. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61643 Nr: 1514-40.2016.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 FUNDAMENTO E DECIDO.Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste 

necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de 

instrução.Constato que o Requerente e a Requerida não encontram em 

convivência matrimonial, já cabendo neste momento, a decretação do 

divórcio, conforme §6° do artigo 226 da Constituição Federal, in verbis: 

“Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. ...§6°. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Assim, 
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sem delongas, tenho que, a dissolução do casamento civil é fato 

constatado nos autos, acarretando/possibilitando o julgamento parcial do 

mérito, conforme dispõe o inciso I do artigo 356, in verbis: “Artigo 356. O 

juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 

formulados ou parcela deles:...II – estiver em condições de imediato 

julgamento, nos termos do artigo 355;”Assim, diante dos fatos e 

fundamentos, nos termos do inciso II do artigo 356 do Código de Processo 

Civil, JULGO PALCIALMENTE O MÉRITO da inicial, DECRETANDO o divórcio 

entre Lucas Pedrosa de Oliveira e Vanessa Diniz dos Santos Oliveira, 

passando a Requerida a voltar usar o nome de solteira: Vanessa Diniz dos 

Santos. No mais, com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o mandado de 

averbação, acompanhado dos documentos necessários ao Ofício do 

Registro Civil competente.Por fim, designo audiência de instrução e 

julgamento s ser realizada no dia 05 de maio de 2020, às 13:20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68404 Nr: 3282-64.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de: a)CONDENAR o réu PAULO ROBERTO FRANCISCO da prática do 

crime previsto no art. 147, do Código Penal.DEIXO DE CONDENAR o réu ao 

pagamento das despesas processuais, ante a hipossuficiência declarada.

(...) PROVIDÊNCIAS FINAIS:Comunique-se a vítima, na forma do §2º do 

artigo 201 do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado da 

sentença, determino:a)Lança-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Expeça-se carta de recolhimento, provisória ou definitiva, se 

for o caso;c)A expedição de ofícios à Vara de Execuções Penais, ao 

Instituto de Identificação de Mato Grosso e ao Cartório Distribuidor, para as 

anotações de praxe;d)Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral 

comunicado a condenação, com cópia dessa decisão, para a suspensão 

dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal, art. 72, § 2º do Código Eleitoral.Procedam-se às 

comunicações de praxe e ao contido na CNGC.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69161 Nr: 191-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, haja vista o teor 

do Ofício de nº 013/2020-DF (Cia 0705527-02.2020.8.11.0100), redesigno 

a audiência para o dia 04 de maio de 2020, às 13hrs00min.

Intimem-se e requisitem-se, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73013 Nr: 2331-36.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EILTON AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, haja vista o teor 

do Ofício de nº 013/2020-DF (Cia 0705527-02.2020.8.11.0100), redesigno 

a audiência para o dia 20 de maio de 2020, às 13hrs00min.

Intimem-se e requisitem-se, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73034 Nr: 2343-50.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, haja vista o teor 

do Ofício de nº 013/2020-DF (Cia 0705527-02.2020.8.11.0100), redesigno 

a audiência para o dia 20 de maio de 2020, às 13hrs30min.

Intimem-se e requisitem-se, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74579 Nr: 3083-08.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, haja vista o teor 

do Ofício de nº 013/2020-DF (Cia 0705527-02.2020.8.11.0100), redesigno 

a audiência para o dia 20 de maio de 2020, às 14hrs00min.

Intimem-se e requisitem-se, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000377-98.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000377-98.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: EMERSON JOSE DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: LEIDMA 

FRANCA DA SILVA RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se de ação de ação de 

divórcio consensual c/c fixação de alimentos c/c guarda unilateral c/c 

regulamentação de visitas ajuizada por EMERSON JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO em face de LEIDMA FRANÇA DA SILVA RIBEIRO. Recebida a 

inicial ao id. 20348409. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

para que seja determinada a citação da requerida para apresentar 

contestação ou aquiescer aos pedidos formulados (id. 21512425). Pois 

bem. Acolho o pedido ministerial ao id. 21512425. Assim, cite-se a parte 

requerida, no prazo legal ofereça defesa, sob pena de revelia, consoante 

previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do 

mesmo diploma; Apresentada contestação no prazo acima, intime-se a 

parte autora a impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 350 
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e 351 do CPC). Após, abra-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000051-07.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VICENTE FERREIRA QUITERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 27/03/2020, às 12h00min.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000523-12.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MARCIANO CORREA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

requerente, ora embargada, para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Campinápolis, 10 

de fevereiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2020-CLA

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a determinação contida na decisão proferida no 

Expediente n. 0751999-68.2019.8.11.0109, de 07/01/2020, bem como o 

Ofício n. 164/2020-DAP de 05/02/2020 .

RESOLVE:

DESIGNAR os Oficiais de Justiça desta Comarca, para desempenhar suas 

funções temporariamente na Comarca de Marcelândia, conforme a 

seguinte escala:

WILLIAN ANTONIAZZI, matrícula 28701, permanece até as 19 hs do dia 

14/02 /2020;

VILMAR SCHEFFLER - matrícula 11830 - Das 19 hs do dia 14/02/2020 até 

as 19 hs do dia 21/02/202;

UVANDIR SANTANA JUNIOR - matrícula 11555 - Das 19 hs do dia 

21/02/2020 até as 19 hs do dia 28/02/2020;

MICHELI DAYANE FERREIRA DA COSTA - matrícula 25626 - Das 19 hs do 

dia 28/02/2020 até as 19 hs do dia 06/03/2020;

 ANDERSON SOUZA DE CARVALHO -matrícula 11564 - Das 19 hs do dia 

06/03/2020 até as 19 hs do dia 14/03/2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cláudia, 07 de fevereiro de 20 20

 Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 (Assinado digitalmente)

Edital

* O EDITAL n. 03/2020/CLA completo, que torna pública a lista preliminar de 

inscrições deferidas para o Processo Seletivo de Conciliador da Comarca 

de Cláudia, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000759-88.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ESTEVAO LERNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENAIDE MARIA STREIT (REU)

LAURI ALFREDO STREIT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000038-39.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CASARIN ANDERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISSON ROMEO BROENSTRUP (REU)

C. R. BROENSTRUP MADEIRAS - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da citação positiva de ID19279293, requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111294 Nr: 1605-25.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDERLY DE LIRA CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDERLY DE LIRA CANDIDO, Cpf: 

05704643159, Rg: 26597870, Filiação: Maria Lucia de Lira e Devani 

Fernandes Candido, data de nascimento: 01/11/1995, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Despacho: Vistos.1.Esgotados os meios de citação pessoala ré 

SANDERLY DE LIRA CANDIDO, proceda-se à citação por edital, com prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP.2.Em caso de não 

atendimento pa ré, certifique-se e abra-se vista ao Ministério 

Público.3.Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA EDUARDA 

ROHDEN MACHADO, digitei.

Cláudia, 22 de janeiro de 2020

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82552 Nr: 1744-84.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO NOGUEIRA, Rg: 15082016, Filiação: 

Marinalva da Silva Nogueira e Jordino Nogueira, data de nascimento: 

25/06/1972, brasileiro(a), natural de Paulistania-PR. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos Virtuais (Id. 82552)Ação PenalVistos.1.Recebo a 

denúncia em face do réu JOÃO NOGUEIRA, por verificar a inexistência de 

inépcia da inicial e estarem presentes a justa causa, os pressupostos 

processuais e as condições para o exercício da ação penal (art. 395, 

CPP).2. Esgotados os meios de citação pessoal do réu, proceda-se à 

citação via editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361, do CPP.3. Em caso de não atendimento pelo réu, certifique-se e 

abra-se vista ao Ministério Público. 4.Defiro o pedido de certidão feito pelo 

Ministério Público, nos termos do artigo 1.373, inciso II, do 

CNGC.5.Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao 

Instituto de Identificação, (art. 1.373, inciso III, do CNGC).6.Proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).7. Com a defesa prévia, venham conclusos para fins do 

art. 397 ou designação de audiência (art. 399, do CPP).8. Ciência ao MP.9. 

Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA EDUARDA 

ROHDEN MACHADO, digitei.

Cláudia, 22 de janeiro de 2020

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91769 Nr: 1573-25.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVINO ALVES NETO, MARIA DA 

CONCEIÇÃO CAZOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a exequente, para manifestar-se 

acerca da carta precatória negativa de ref. 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111283 Nr: 1599-18.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, HERMES GIRELI - OAB:24913/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado nomeado, Dr. Hermes 

Gireli, OAB 24.913/O, para apresentar alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 403, §3º, do CPP), conforme decisão acostada no 

andamento de ref. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85283 Nr: 257-11.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a exequente, para requerer o que 

de direito, uma vez que na certidão de ref. 41, informou que recebeu o 

montante devido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000292-97.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA ORBEN (REU)

FRANCISCO ASSIS CAMARGO (REU)

CELSO LEITE GARCIA (REU)

MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Município de Colniza (TERCEIRO INTERESSADO)

Presidente da Câmara dos Vereadores de Colniza-MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Vistos, CERTIFIQUE-SE a tempestividade das manifestações 

por escrito apresentadas. Após, e considerando a juntado do v. acordão, 

VISTA ao Ministério Público, bem como aos requeridos para que requeiram 

o que entenderem de direito. Cumpridas as determinações, CONCLUSOS 

para análise nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92. CUMPRA-SE. 

V a g n e r  D u p i m  D i a s  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-91.2019.8.11.0099
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Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU Certidão Certifico que , conforme decisão ID 28853581, 

NOMEIO o Dr. Anderson Balestrim como perito visando à aceitação do 

encargo ou recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o 

contido no art. 473, §3º, do CPC. COTRIGUAÇU, 10 de fevereiro de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 TELEFONE: (66) 

35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-91.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para os fins e nos termos do 

art. 465, 1º, do CPC, informando que os quesitos da parte requerida se 

encontram juntados na petição ID 21063603, bem como DAR CIÊNCIA da 

às partes do aceite do perito e da realização da perícia médica designada 

para o dia 04/04/2020, às 09h30min, no Hospital Municipal de 

Cotriguaçu/MT, conforme informação ID 29048255. COTRIGUAÇU, 10 de 

fevereiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida 

Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-51.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para os fins e nos 

termos do art. 465, § 1º, do CPC, bem como para que compareça na 

perícia designada a ser realizada no dia 04/04/2020, às 10h00min, no 

Hospital Municipal de Cotriguaçu/MT, e para querendo, juntar quesitos, 

ficando ainda ciente de que a requerida já juntou quesitos na petição ID 

22001407. COTRIGUAÇU, 10 de fevereiro de 2020. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000338-07.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z O TEIXEIRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que 

entender de direito. COTRIGUAÇU, 10 de fevereiro de 2020. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 14231 Nr: 93-09.2002.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES STEFINI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Execução Fiscal em que a União pleiteia a cobrança de 

determinado valor.

Em razão do conteúdo do processo, vinculando-se à hipótese de pequeno 

valor, de rigor o arquivamento provisório do processo.

 Importante consignar que não há que se falar em suspensão da fluência 

do prazo prescricional, consoante entendimento definido no REsp 

1102554/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 8.6.2009 

(demanda representativa de controvérsia).

Por isso, conclui-se pelo ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO deste processo, 

sem suspensão da fluência do prazo prescricional.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. ARQUIVAR o presente processo, sem baixa na distribuição;

2. Em cinco anos, INTIMAR a Fazenda Pública para manifestação;

 3. Após (ou havendo manifestação anterior), conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 27 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 14265 Nr: 84-42.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIRIA MARIA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, por seu 

procurador legalmente constituído e habilitado, moveu a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 
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condenação.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 14 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 15640 Nr: 64-22.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RANZAN - ME, ADEMIR RANZAN - 

Vulgo "Picetra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Grinchpum Arruda - 

OAB:, ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - OAB:32845/RS

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA NACIONAL, por seu procurador legalmente constituído e 

habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da 

parte-executada, ambos devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

No decorrer da marcha processual, a parte-exequente peticionou 

requerendo a extinção do processo, ante o cancelamento, pela via 

administrativa, da CDA que embasava a presente execução.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da “ação”, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Sem custas e despesas processuais, em atenção ao disposto no artigo 26 

da Lei nº. 6.830/80.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 14 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20138 Nr: 256-52.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA, por seu procurador 

legalmente constituído e habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em desfavor da parte-executada, ambos devidamente qualificados na 

inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

No decorrer da marcha processual, a parte-exequente peticionou 

requerendo a desistência do processo, ante o cancelamento, pela via 

administrativa, da CDA que embasava a presente execução.

 Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso 

para prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da “ação”, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Sem custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no artigo 3º, 

I, da Lei Estadual 7.603/01.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20139 Nr: 257-37.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI VANI LOVERA PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada).Sem custas e despesas processuais, ante 

a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.SE HOUVE 

CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELA PARTE-EXECUTADA, CONDENA-SE 

a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado.Não havendo 

constituição de advogado pela executada, SEM CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS.IV DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. Cumprir. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 22 de outubro de 

2019.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20165 Nr: 185-50.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO SEBASTIÃO ROCHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA/MT, por seu procurador 

legalmente constituído e habilitado, moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em desfavor da parte-executada, ambos devidamente qualificados na 

inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.
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Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

No decorrer da marcha processual, a parte-exequente peticionou 

requerendo a extinção do processo, ante o cancelamento, pela via 

administrativa, da CDA que embasava a presente execução.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da “ação”, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 Sem custas e despesas processuais, em atenção ao disposto no artigo 

26 da Lei nº. 6.830/80.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26594 Nr: 1965-54.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA TEREZINHA WOLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO - 

OAB:0755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 Vistos...

Em tempo, justifica-se o presente despacho visando a complementar a 

decisão anterior.

É que ao analisar os imóveis indicados à penhora, constatou-se que 

embora sejam matriculados no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, encontram-se localizados 

no Município de Juruena/MT – Comarca de Cotriguaçu, de modo que a 

Penhora e o Registro devem ser realizados em Cuiabá, todavia, a 

avaliação deve ser feita por um Oficial de Justiça desta Comarca.

Visando à celeridade processual, este Gabinete manteve contato 

telefônico com o 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, solicitando se o Cartório poderia 

efetuar o registro e a penhora caso fossem enviados os documentos 

necessários via malote digital (dispensada a necessidade de um oficial de 

justiça comparecer ao local), obtendo-se resposta positiva.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Ofício ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, solicitando que procedam à 

Penhora e ao respectivo registro nas matrículas 59.667 do livro 2KF, 

72.460, 2.461, 72.463, 72.464, 72.467 e 72.468, todas do Livro 2-NG, 

atentando-se às seguintes informações:

a. Processo de origem: Execução Fiscal nº. 0001965-54.2005.811.0099 – 

código 26594;

b. Valor da execução: R$113.804,61 (cento e treze mil, oitocentos e 

quatro reais e sessenta e um centavos);

c. Requerente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

d. Requerida: Hilda Terezinha Wollmann – CPF nº. 775.341.151-91;

2. DEVEM ACOMPANHAR O OFÍCIO cópias dos seguintes documentos:

a. Inicial (fls. 03/04);

b. Citação válida da executada (fl. 13/13v);

c. Matrículas dos imóveis (fls. 44/47v);

 d. Decisão que determinou a penhora (54/55);

e. Desta decisão.

3. ENCAMINHAR o Ofício através do Sistema MALOTE DIGITAL ao Cartório 

respectivo;

4. CONSIGNE-SE que, depois de realizado o registro, DEVE O CARTÓRIO 

REMETER cópia das matrículas atualizadas para este Juízo, através do 

Sistema Malote Digital, no prazo de 15 (quinze) dias;

5. EXPEDIR Mandado de Avaliação dos imóveis indicados às fls. 44/47v;

a. O Mandado deverá ser cumprido por um Oficial de Justiça, em atenção 

ao disposto no art. 154, V, do CPC, consignando o prazo de 30 dias para 

apresentação da avaliação.

6. Realizada a Penhora, o Registro e a Avaliação, INTIMAR a 

parte-executada e seu cônjuge, se casada for, para, querendo, 

impugnarem, isto no prazo de 15 (quinze) dias;

a. Endereço à fl. 53;

7. Havendo resposta ou decurso de prazo, o que deverá ser certificado, 

INTIMAR a parte-exequente para manifestação, bem como para requerer o 

que entender de direito (formas de expropriação do bem, se for o caso)

8. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32428 Nr: 526-66.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o atual cenário processual, conclui-se pela possibilidade da 

suspensão do processo (art. 40 da LEF), motivo pelo qual, DEFERE-SE o 

requerimento da parte-exequente.

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a Exequente sobre a suspensão;

2. Manter o processo suspenso por 1 ano;

3. Após isso, sem necessidade de nova intimação, AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, começando a fluir o prazo prescricional desde o fim do 

primeiro ano, mesmo que não tenha havido novo despacho ou efetiva 

inserção em “arquivo”;

4. Após, transcorrido o prazo prescricional (05 anos a contar do último dia 

de suspensão), à Exequente para manifestação;

5. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 27 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33795 Nr: 229-25.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEREGATI MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o atual cenário processual, conclui-se pela possibilidade da 

suspensão do processo (art. 40 da LEF), motivo pelo qual, DEFERE-SE o 

requerimento da parte-exequente.

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a Exequente sobre a suspensão;

2. Manter o processo suspenso por 1 ano;

3. Após isso, sem necessidade de nova intimação, AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, começando a fluir o prazo prescricional desde o fim do 
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primeiro ano, mesmo que não tenha havido novo despacho ou efetiva 

inserção em “arquivo”;

4. Após, transcorrido o prazo prescricional (05 anos a contar do último dia 

de suspensão), à Exequente para manifestação;

5. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35240 Nr: 151-94.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. KUZMINSKI - ME (PALIJU PAPELARIA E 

LIVRARIA JURUENA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, por seu procurador legalmente 

constituído e habilitado, moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em 

desfavor da parte-executada, ambos devidamente qualificados na inicial, 

com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 03 de dezembro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35559 Nr: 411-74.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS NOVA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o atual cenário processual, conclui-se pela possibilidade da 

suspensão do processo (art. 40 da LEF), motivo pelo qual, DEFERE-SE o 

requerimento da parte-exequente.

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a Exequente sobre a suspensão;

2. Manter o processo suspenso por 1 ano;

3. Após isso, sem necessidade de nova intimação, AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, começando a fluir o prazo prescricional desde o fim do 

primeiro ano, mesmo que não tenha havido novo despacho ou efetiva 

inserção em “arquivo”;

4. Após, transcorrido o prazo prescricional (05 anos a contar do último dia 

de suspensão), à Exequente para manifestação;

5. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de dezembro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 785-90.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA SOARES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA/MT, por seu procurador 

legalmente constituído e habilitado, moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em desfavor da parte-executada, ambos devidamente qualificados na 

inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

No decorrer da marcha processual, a parte-exequente peticionou 

requerendo a extinção do processo, ante o cancelamento, pela via 

administrativa, da CDA que embasava a presente execução.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da “ação”, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 Sem custas e despesas processuais, em atenção ao disposto no artigo 

26 da Lei nº. 6.830/80.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61834 Nr: 227-50.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STUHLER SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMÁDIO F. LIMA - 

OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 
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Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada).Sem custas e despesas processuais, ante 

a isenção prevista no artigo 24-A da lei 9028/95.SE HOUVE 

CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELA PARTE-EXECUTADA, CONDENA-SE 

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado.Não 

havendo constituição de advogado pela executada, SEM CONDENAÇÃO 

EM HONORÁRIOS.IV DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. Cumprir. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 22 de janeiro de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 781-82.2013.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA IGUAÇUENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO

PROCESSO Nº 781-82.2013.811.0099 (Código 62381)

AÇÃO: Carta Precatória>Cartas>Outros procedimentos>Processo Cível e 

do Trabalho

EXEQUENTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

EXECUTADOS: Cooperativa Agropecuária Iguaçuense LTDA

DATA DE DISTRIBUÍÇÃO: 19/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 3.162.502,19. Valor atualizado até 03/2018.

LEILOEIRO: ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA, Leiloeiro Rural nº 

033/2004/Famato e Leiloeiro Público Oficial nº 013/2008/Jucemat

DATA DO 1º LEILÃO: dia 13/04/2020 às 13:00 horas.

DATA DO 2º LEILÃO: dia 13/04/2020 às 14:00 horas.

SITE PARA LEILÃO ON-LINE: www.kleiberleiloes.com.br

LOCAL DO LEILÃO PRESENCIAL: Escritório do leiloeiro, Av. São Sebastião, 

n.º 1.447, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT. CEP 78.032-160. Telefone (65) 

3027.5131.

O leilão será realizado na forma do novo CPC, nas condições de venda e 

pagamento aqui estabelecidas, sendo presencial e on-line 

simultaneamente pela Internet, o interessado em participar de forma 

eletrônica deverá se habilitar no site www.kleiberleiloes.com.br, com 

antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da data do leilão, e uma vez 

aprovado o cadastro, receber senha pessoal e intransferível para 

acessar o sistema e oferecer lances.

CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) Às 13h00m, o bem penhorado 

será oferecido à venda, no mínimo, pelo valor da avaliação ou mais, se 

lance houver. 2) Às 14h:00m, não havendo interessado/arrematante nesta 

condição do valor da avaliação, o leiloeiro fará a oferta pelo valor mínimo 

de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 3) O interessado em 

arrematar o bem em parcelas, poderá fazê-lo da seguinte forma: entrada 

de 25% (vinte e cinco por cento) à vista, e saldo restante em até 30 

parcelas mensais e sucessivas, a cada 30 dias, contados da data da 

arrematação, corrigidas com juros de 1% (um por cento) ao mês, mais 

INPC. No caso de atraso no pagamento, mais a multa de 10% (dez por 

cento). O bem ficará hipotecado como garantia do negócio até a sua 

quitação integral. Em qualquer hipótese de parcelamento, pelo valor da 

avaliação ou não, o pagamento à vista prevalece sobre o pagamento à 

prazo. 4) Comissão do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) a ser pago à vista 

pelo arrematante no ato do leilão. 5) Para o caso de adjudicação, 

pagamento ou remissão, ou outra situação onde for cabível a verba 

indenizatória ao leiloeiro, a comissão será de 3% (três por cento) 

calculado sobre o valor da venda do bem. 6) Havendo arrematação e na 

hipótese de ocorrer a situação prevista no item anterior, a comissão do 

leiloeiro será de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da venda 

efetuada, na forma da Resolução nº 236/2016/CNJ.

DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel urbano industrial n.º 01 da Quadra 04, com 

área total de 41.398,39m² no loteamento denominado Cidade Cotriguaçu, 

medindo 297,913 metros de frente para Av. 01, 144,545 metros nos 

fundos confrontando com área remanescente do loteamento; 200,881 

metros do lado direito também confrontando com área remanescente do 

loteamento e 154,238 metros do lado esquerdo confrontando com área 

remanescente do loteamento. Matriculado sob o n.º 31.974 do 6º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, atualmente sob o n.º 485 do 1º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu. Benfeitorias: 

segundo oficial de justiça, existem no local, 05 imóveis comerciais, 07 

imóveis residenciais sem saber com precisão se localizam dentro da área 

do imóvel penhorado.

 VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.880.000,00 em 05/06/2017. Valor poderá 

ser atualizado até a data do leilão.

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Nada consta 

até última matrícula do imóvel juntado nos autos. O interessado deverá 

requerer junto ao cartório matrícula atualizada do imóvel, dar vistas, 

consultar os autos, visitar e vistoriar “in-loco” o bem, sendo que o mesmo 

será vendido no estado físico em que se encontra, não cabendo 

reclamações ou desistências não abrangidas pelo ordenamento jurídico 

vigente.

INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) 

não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os demais credores, 

fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente edital, publicado no 

DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br. A decisão, 

homologação ou não dos atos pertinentes a este leilão, compete ao juízo 

competente. Cotriguaçu/MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63370 Nr: 255-81.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMARILDO FERREIRA PIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

INDEFERE-SE, por ora, o requerimento da parte-exequente, uma vez que 

não foram esgotados todos os meios para localização do executado, 

ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só deve ser 

utilizada quando a parte-autora não lograr êxito para localização da 

parte-requerida.

Tendo em mente o princípio da celeridade processual, procedeu-se à 

busca de possível endereço atualizado em nome da parte-executada no 

Sistema Infojud, obtendo-se êxito, conforme documento em anexo.

Assim, antes de deferir a citação pela via editalícia, de rigor a tentativa de 

citação pessoal da parte-executada.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CITAR a parte-executada por MANDADO (inclusive por Precatória, se 

for o caso), expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte-executada, para pagar a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora 

(artigo 8º, inciso III da LEF);

a. DEVE, A SECRETARIA, atentar-se ao endereço encontrado no Infojud.

2. Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora;

3. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC;

4. Efetuada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito 

exequendo, à EXEQUENTE para manifestação;

5. INFRUTÍFERA a citação por Mandado, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF;

6. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

PROCEDER à nomeação de curador especial para atuar na defesa da 

parte-executada, a partir da lista constante da Secretaria (obedecendo, 

como sempre, à alternância);

7. Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o curador nomeado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da nomeação. 

Aceitando-a, deve oferecer embargos, a contar da aceitação;

8. Cumpridas as determinações acima e juntada a manifestação pelo 

curador especial, VISTAS à parte-exequente;

9. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.
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 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28323 Nr: 1258-52.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ZIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO RODRIGO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1258-52.2006.811.0099, 

Protocolo 28323, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000565-95.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (IMPETRADO)

JOENIR BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000565-95.2019.8.11.0034. IMPETRANTE: 

RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO IMPETRADO: MINISTERIO PÚBLICO 

ESTADUAL, JOENIR BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com medida liminar, impetrado por 

RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO em face da autoridade coatora 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Promotor de Justiça ADALBERTO FERREIRA e JOENIR BOSCO COSTA 

MAGALHÃES FERREIRA (Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Dom Aquino MT), ambos qualificados nos 

autos. Alega o impetrante, em suma, inicialmente foi publicado no site da 

Prefeitura Municipal que a eleição unificada, informando que “as eleições 

para os novos conselheiros tutelares de Dom Aquino acontecerá no dia 6 

de outubro, domingo, das 8h às 17h, na Escola Estadual São Lourenço 

(Dom Aquino) e na Creche Municipal Branca de Neve (Distrito de Entre 

Rios)”. Contudo, 6 (seis) dias antes de ocorrer a eleição, o presidente do 

Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente publicou uma 

nota nas redes sociais, informando que: “O Conselho Municipal do Direito 

da Criança e do Adolescente vem informar uma mudança nos locais de 

prova da eleição para Conselho Tutelar. Essa mudança se deu após uma 

determinação da Promotoria de Justiça da Comarca do Município de Dom 

Aquino.. (ANEXO III)”. Aduz ainda que, tentaram modificar tal decisão, 

falando com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, bem como com o Promotor de Justiça, contudo, em nada 

adiantou. Alega ainda que “fica evidente que toda campanha realizada 

pelos candidatos ao Conselho foram prejudicadas mediante essa mudança 

intempestiva de última hora. É claro que não levaram em consideração 

todos os trabalhos e visitas realizadas nas zonas rurais, nos 

assentamentos e no próprio Distrito de Entre Rios; que se quiserem votar, 

lembrando que o voto é facultativo e não haverá transporte disponível 

para se deslocarem até o único local de votação caso a decisão seja 

mantida.” Pondera ainda a defesa, que o Ministério Público já possuía 

conhecimento do dia e locais de votação, “porém o mesmo se manteve 

inerte até a semana da votação, alegando que é mais fácil fiscalizar 

mantendo um local só.”. Por fim, pugna pela concessão de decisão liminar, 

inaudita altera parte, no prazo máximo definido pelo art. 20, §2º da Lei nº 

12.016/2009 (cinco dias), com exequibilidade imediata, que as autoridades 

indigitadas coatoras promovam, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a 

publicação dos dois locais de provas já divulgados anteriormente para o 

Conselho Tutelar realizada em data de 06/10/2019, nos moldes do previsto 

na Lei 8.069/90 e nas Resoluções nºs 152/2012 e 170/2014 do 

CONANDA. Juntou documentos. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se do art. 5º, LIX, da 

Constituição Federal, que o mandado de segurança constitui instrumento 

processual vocacionado à proteção de “direito líquido e certo não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Essa ação 

mandamental é marcada por um rito mais célere, quando comparado ao 

procedimento comum ordinário. Isso porque o direito tutelável por essa via, 

segundo idealizado pelo legislador, é aquele com maior evidência, sendo 

demonstrável, de plano, por meio de prova pré-constituída e 

independentemente de instrução probatória. Daí falar-se em direito líquido 

e certo, definido na lição Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar 

Ferreira Mendes como aquele “que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento 

da impetração”. E arremata os mestres: “Em última análise, direito líquido e 

certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança” . Com efeito, 

ausente a apresentação de prova pré-constituída, estando a solução da 

causa a depender de dilação probatória, impõe-se o reconhecimento da 

inadequação da via eleita e conseqüente extinção do feito, sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, já assentou o e. TRF da 1ª Região que “A Ação 

mandamental enseja a apresentação de prova pré-constituída do fato que 

demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, de modo a 

deixar evidente a violação de tal direito, em vista da impossibilidade de 

dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 18483 DF 2012/0091973-2, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)” 

[AMS 0019605-88.2010.4.01.3500/GO, Rel. Des. Federal Kassio Nunes 

Marques, 6ª Turma, e-DJF1 p.125 de 24/03/2014]. Ne mesma trilha, segue 

a jurisprudência do e. TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO 

ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.O mandado de segurança exige a demonstração de plano 

do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição 

inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. 

Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a 

manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de 

mérito. (N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

02/08/2019) Esse é o caso dos autos. Com efeito, a solução da lide 

exposta na exordial demanda dilação probatória que tange a 

impossibilidade de locomoção dos eleitores até o novo local de votação, 

bem como do efetivo prejuízo da manutenção do local atual, somada a 

inexistência de qualquer prova pré-constituída do alegado direito do 

impetrante neste sentido, nem da ilegalidade alegada. Assim, quando o 

conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e 

houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, o 

que não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de 

dilação probatória. Neste sentido: “(...) 1. Tratando-se de mandado de 

segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se 

admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, 

sendo necessária a juntada de prova pré constituída apta a demonstrar, 

de plano, o direito alegado. (...).” ( AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 

13/03/2018). Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 330, 

III, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, DENEGO A 

SEGURANÇA, sem resolução de mérito, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 

12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC. Sem custas (art. 10, XXII, Constituição 

do Estado de Mato Grosso). Sem condenação em honorários advocatícios 

(art. 25, Lei nº 12.016/2009). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000107-44.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000107-44.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

ALINE RIBEIRO DA SILVA REU: MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA 

THEODORO Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS COM PEDIDO DE LIMINAR (PELO RITO DA 

LEI 11.804/08) ajuizada por ALINE RIBEIRO DA SILVA em face de MAIKON 

SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega a requerente que manteve relacionamento afetivo com o 

requerido por um tempo e, após confirmar que estava gravida, o 

relacionamento se dissolveu. Assim, requer, liminarmente, sejam fixados 

alimentos gravídicos para suprir e garantir a assistência econômica à 

conclusão da gestação. Juntou documentos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL E TRAMITAÇÃO 

DO FEITO Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 

e 320 do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial. 

DETERMINO que os autos se processem em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II). II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do disposto no 

artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou 

modificação posteriormente caso seja constatada a sua capacidade 

financeira. III – DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS Inicialmente, registro que a 

Lei de Alimentos exige a prova pré-constituída do parentesco ou da 

obrigação de alimentar do devedor (artigo 2º da Lei nº 5.478/68). Porém, 

em se tratando de alimentos gravídicos, a nova Lei de nº 11.804/2008 tem 

entendimento de que os alimentos provisórios poderão ser fixados desde 

que haja indícios de paternidade do requerido em relação ao nascituro. 

Assim prevê a regra do artigo 6º da Lei nº 11.804/08: Art. 6º. Convencido 

da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos 

que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades 

da parte autora e as possibilidades da parte ré. Parágrafo único. Após o 

nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em 

pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a 

sua revisão. Outrossim, sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código 

de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, 

pelas provas existentes nos autos dando conta do relacionamento 

amoroso entre as partes, além dos exames que comprovam a gestação, 

confere-se certa probabilidade à indicação da insurgente acerca do 

suposto pai, autorizando assim o deferimento dos alimentos gravídicos ora 

postulados. Ainda, ponderando-se os interesses que estão em jogo e os 

dados informativos já apresentados, a tentativa de impedir o dano em 

razão da demora na prestação da assistência à gestante, em decorrência 

do tempo transcorrido entre a propositura da ação e a solenidade, deve 

sempre prevalecer sobre a escolha de evitar eventual prejuízo suportado 

pelo suposto genitor na hipótese de negativa da paternidade. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS 

GRAVÍDICOS. POSSIBILIDADE, NO CASO. 1. O requisito exigido para a 

concessão dos alimentos gravídicos, qual seja, "indícios de paternidade", 

nos termos do art. 6º da Lei nº 11.804/08, deve ser examinado, em sede 

de cognição sumária, sem muito rigorismo, tendo em vista a dificuldade na 

comprovação do alegado vínculo de parentesco já no momento do 

ajuizamento da ação, sob pena de não se atender à finalidade da lei, que é 

proporcionar ao nascituro seu sadio desenvolvimento. 2. No caso, 

considerando os exames médicos que comprovam a gestação, bem como 

as fotografias que evidenciam a existência de relacionamento amoroso no 

período concomitante à concepção, há plausibilidade na indicação de 

paternidade realizada pela agravante, restando autorizado o deferimento 

dos alimentos gravídicos, no valor de 30% do salário mínimo. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70057175978, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - AI: 

70057175978 RS , Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 

12/12/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 16/12/2013). Pelos fundamentos de fato e de direitos alegados pelos 

requerentes, fixo os alimentos gravídicos em 70% do salário mínimo 

vigente, a serem pagos mensalmente por MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA 

THEODORO, a partir de sua citação. Assim, cite-se e intime-se o requerido 

para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto 

no artigo 7º da Lei nº 11.804/2008. Notifique-se o Presentante do 

Ministério Público. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-73.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO OAB - GO18154 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000366-73.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA REU: MUNICIPIO DE DOM 

AQUINO PROCURADOR: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES Vistos e 

etc. Cuida-se de Ação De Cobrança proposta por Tiradentes Médico 

Hospitalar Ltda. em desfavor de Prefeitura De Dom Aquino/MT, todos 

qualificados nos autos. Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 18 de Março de 2020 às 14h30min, ocasião em que será procedida a 

oitiva das testemunhas que vierem a ser arroladas. Intimem-se as partes 

para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, do CPC). A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação, caso a testemunha não compareça, será presumido que a parte 

desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do CPC). Convoque as 

partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será tomado o 

depoimento pessoal das mesmas, sob pena de confesso, conforme o 

artigo 385, § 1º, do CPC. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. 

Ciência ao MPE. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 1640-02.2013.811.0034

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE ALMEIDA RIOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 518 de 673



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Rodrigues Masson 

Tonello - OAB:13765/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florivaldo Gil de Sousa - 

OAB:BA0010485, Késsia Roseane Costa Gil de Sousa - 

OAB:BA0027139, Saane dos Santos Ferreira - OAB:BA0025575

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o 

pedido para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal AUREA FERREIRA DE 

ALMEIDA e RAFAEL DE ALMEIDA RIOS. Sem custas, eis que concedo o 

beneficio da justiça gratuita as partes. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o devido mandado de averbação ao cartório competente. Em 

seguida, estando em ordem, arquive-se com as baixas de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Lener Leopoldo da 

Silva CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57197 Nr: 1985-89.2018.811.0034

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribeiro Comércio de Embalagens LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 57197.

Vistos e etc.

Intime-se derradeiramente o autor para que no prazo de 05 (cinco), dê o 

devido prosseguimento ao feito manifestando-se no que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48263 Nr: 1496-86.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT, Josair Jeremias 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 3. Ante o exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, com base no art. 487, 

I, do NCPC, e torno definitiva a medida liminar concedida à ref. 4, para 

condenar o Município de Dom Aquino para que, providencie no prazo de 

60 (sessenta) dias, o licenciamento ambiental do Cemitério Municipal de 

Dom Aquino/MT, junto ao órgão ambiental competente, seguindo as 

diretrizes das Resoluções do CONAMA nº 335/2003 e 368/2006 e para 

apresentar 3 (três) áreas para implantação de um novo cemitério, 

conforme solicitado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), 

bem como para condenar ainda, o referido Município à 

reparação/recuperação ambiental decorrente da implantação do cemitério 

municipal irregular, a ser apurado em sede de liquidação de 

sentença.Isento de taxas e custas processuais.CIENTIFIQUEM-SE as 

partes.Às providências. Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52151 Nr: 3151-93.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT, Valdécio Luiz 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O

 Código nº. 52151.

 Vistos e etc.

Trata–se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO em desfavor de MUNICIPIO DE DOM AQUINO 

e VALDECIO LUIZ DA COSTA.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de Fevereiro de 

2020 às 13h20min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

indicadas e as que vierem a ser arroladas.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do Juízo (art. 455, do CPC).

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, caso a testemunha não compareça, será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do 

CPC).

Intime-se o réu para comparecimento pessoal, ocasião em que será 

tomado o depoimento pessoal do mesmo, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36681 Nr: 1562-71.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gedalva Alves de Oliveira, Luiz Carlos 

Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Mendes Taques - 

OAB:15025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, Rodrigo 

Silveira - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 36681.

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, ajuizada por A 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- MT 

FOMENTO, em desfavor MARIA GEDALVA ALVES DE OLIVEIRA e LUCAS 

CARLOS SANTIN, ambos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que a credora declara como satisfeita a obrigação, objeto da 

presente ação (ref.96).

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Diante do exposto, considerando o adimplemento da divida exequenda, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas na forma da lei.

 Expeça-se o respectivo alvará de levantamento dos valores depositados 

em favor do autor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 2410-53.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 519 de 673



OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Código nº. 50472.

Vistos e etc.

Cuida-se de Ação Declaratória de Invalidade de Negócio Jurídico proposta 

por LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI SUL, todos qualificados nos autos.

 Defiro a produção de prova testemunhal.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de Abril de 

2020 às 13h00min, ocasião em que será procedida a oitiva das 

testemunhas que vierem a ser arroladas.

 Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do Juízo (art. 455, do CPC).

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, caso a testemunha não compareça, será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do 

CPC).

Convoque as partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será 

tomado o depoimento pessoal das mesmas, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do CPC.

 Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao MPE.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11579 Nr: 174-75.2010.811.0034

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJdA, SJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdHAR, SdSR, OAR, MdSR, MdLRM, MdSRD, 

SSR, LdSR, LRdPS, SAR, LdSRJ, RdSR, MdSR, LHRdP, IdSR, ARdS, JJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511, Edilaine de Castro Vaz - OAB:16084, Fernanda Ribeiro 

Darold - OAB:12037, José Horácio Vilhagra Filho - OAB:2891, 

Lucimar Dias da Silva - OAB:20.637/0, OSVALDO ANTÔNIO RIBEIRO - 

OAB:1422/MT

 Código nº. 11579.

Vistos e etc.

Considerando a informação do falecimento da Sra. Jucimar Jorge de 

Almeida intime-se o requerente para que regularize o polo ativo da 

presente ação, bem como se manifeste a respeito do petitório de fls. 

312/318, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Após, decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Dom Aquino, 07 de Fevereiro de 2020.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54082 Nr: 550-80.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Ribeiro Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Jeniffer Rafaella Pontes Rodrigues - 

OAB:26.289-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vistas para que 

querendo, no prazo legal, apresentem suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36181 Nr: 1334-96.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Certifico e dou fé que a Impugnação à Execução de ref.76 foi interposta 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal, querendo, 

apresente resposta à impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000141-53.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

GUIOMAR GONCALVES TAQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000141-53.2019.8.11.0034. REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUIOMAR 

GONCALVES TAQUES REQUERIDO: SABINA MARIA DA SILVA Vistos e 

etc. DETERMINO a realização de perícia e nomeio como perito o Dr. Elder 

Rocha Lemos, CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Consignando-se que 

deverá ser apresentado laudo completo e circunstanciado da situação 

físico-psíquica da interditanda, não podendo o ato se circunscrever a 

mero atestado médico em que se indique por código a doença do 

examinado. Antes, dê-se vistas ao Ministério Público para, em 15 (quinze) 

dias, formularem quesitos, querendo. Deverá o perito oficial responder ao 

seguinte quesito do Juiz: Antes, dê-se vistas ao Ministério Público e ao(à) 

Curador(a) ora nomeado(a) para, em 15 (quinze) dias, formularem 

quesitos, querendo. Deverá o perito oficial responder aos seguintes 

quesitos do Juiz: a) É o interditando portador de doença física ou mental? 

b) É o interditando possuidor de anomalia psíquica? c) Em caso positivo, 

qual o tipo de doença física/mental, retardamento ou anomalia que 

representa? d) Em face do quadro clínico apresentado é o interditando 

capaz, total ou parcialmente, de entender os fatos e os atos da vida civil, 

ou de determinar-se de acordo com este entendimento, bem como exprimir 

precisamente sua vontade? e) É o interditando total ou parcialmente 

incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens, e praticar os 

demais atos da vida civil? f) Em caso de confirmada a existência de 

doença que acomete o interditando, quais são as características dessa 

doença? A referida doença interfere no estado de lucidez da pessoa? 

Agendada a data da perícia, intime-se a Sra. GUIOMAR GONÇALVES da 

data, horário e local para apresentar o(a) interditando(a) para a realização 

do exame. Após a juntada do laudo, digam as partes, em 15 (quinze) dias. 
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Em seguida, conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-21.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000115-21.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:UILSON 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 01/04/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000397-30.2018.8.11.0034. REQUERENTE: JOAO ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO aduzindo 

obscuridade na sentença exarada. Postula pela sanação do vício. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexiste a citada 

omissão. Assim, a irresignação do embargante deveria ser aviada 

mediante o meio processual adequado, porquanto entendimento pacificado 

de nossos Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do 

quantum já decidido. Neste sentido: Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos 

pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se 

tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração 

não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, 

não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 

excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de 

declaração rejeitados. (STF - RE: 822514 RN, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI (Presidente), Data de Julgamento: 04/02/2015, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 

02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei). Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Às providências. 

Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-90.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BEZERRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000393-90.2018.8.11.0034. REQUERENTE: FERNANDA BEZERRA DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. aduzindo 

obscuridade na sentença exarada. Postula pela sanação do vício. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexiste a citada 

omissão. Assim, a irresignação do embargante deveria ser aviada 

mediante o meio processual adequado, porquanto entendimento pacificado 

de nossos Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do 

quantum já decidido. Neste sentido: Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos 

pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se 

tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração 

não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, 

não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 

excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de 

declaração rejeitados. (STF - RE: 822514 RN, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI (Presidente), Data de Julgamento: 04/02/2015, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 

02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei). Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Às providências. 

Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121961 Nr: 931-89.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistas dos autos ao douto representante do Ministério Público, para 

arrolamento de testemunha e requerimento de diligências (art. 422 do 

CPP).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-08.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000987-08.2019.8.11.0087. REQUERENTE: MANOEL PEDRO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A A parte reclamante, 

embora devidamente intimada, não se fez presente na audiência de 

Conciliação, conforme ID 24804222. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. P. I. C. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61436 Nr: 2892-58.2018.811.0036

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleophanes Lopes Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO PIRES - 

OAB:24927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 (...) REJEITO a única preliminar arguida pela parte requerida, em sede de 

contestação, pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a 

ausência da integração e citação do cônjuge do requerido.Assim, 

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.Após, 

CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

07/02/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 648 Nr: 35-74.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Lopes Mendonça-ME, ROSENY DE 

CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Borges Lange Adrien 

- OAB:16.437, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONILDO BELTRÃO LOPES - 

OAB:2770 MT

 Autos n° 35-74.1997.811.0036 (648)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

INDEFIRO os requerimentos realizados pela parte exequente às fls. 199 e 

201, quanto a aplicação da sanção de multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça, uma vez que incumbe à parte exequente indicar os bens para 

penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do 

CPC.

Ademais, vislumbra-se que houve a devolução de carta precatória 

deprecada ao Juízo de Rondonópolis para realização de avaliação de 

imóvel dos executados, em razão da ausência de pagamento das devidas 

diligências (fls. 195/196).

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, INDIQUE, especificadamente, os bens passiveis de penhora 

da parte executada e APRESENTE cálculos atualizados do débito, bem 

como requeira o que entender de direito, sob pena de extinção da 

presente execução, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30009 Nr: 1098-46.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAdA, PMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a carta precatória de fls. 107, com finalidade de 

proceder a citação da parte requerida, retornou com sua finalidade não 

atingida, tendo em vista que a parte requerida, não fora localizada, 

conforme certidão do Oficial de Justiça de fl.114. Certifico ainda que intimo 

a parte autora através do seu advogado para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste-se a cerca do retorno da deprecada, requerendo o que 

entender de direito.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32844 Nr: 1357-70.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual de MT - OAB:Cuiabá

 Autos n° 1357-70.2013.811.0036 (32844)Liquidação de Sentença por 

ArbitramentoDecisão.Vistos, etc.Desse modo, REJEITO o pedido da parte 

executada às fls. 290/295 para o reconhecimento de liquidação 

zero.Decido.Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação prévia oposta 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 290/295, em que pugna pelo 

reconhecimento da liquidação em valor zero, uma vez que não houve 

ainda a realização de qualquer cálculo no caso em concreto.Assim, 

INTIME-SE o requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de carga 

/remessa dos autos, para que, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 15 

(quinze) dias, JUNTE aos autos fichas financeiras integrais da parte 

requerente (MARIA PEREIRA DA SILVA) referentes aos 5 (cinco) anos 

anteriores a propositura da ação (Data de Protocolo: 30/12/2013), ou 

antes de sua aposentadoria, uma vez que seja o caso dos autos, e 

também dos anos de 1992, 1993 e 1994, sob pena de responsabilização 

judicial por crime de desobediência, além de multa por litigância de má-fé, 

nos termos do art. 80, inc. IV, do CPC.Em seguida, INTIME-SE a PARTE 

EXEQUENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do presente 

feito.Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se, intime-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

07/02/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37717 Nr: 921-43.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jânio Benício dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso –DETRAN-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 921-43.2015.811.0036 (37717)

Execução contra Fazenda Pública

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da atualização do cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, 

conforme Certidão conforme Ref. 46.

Com base no princípio do contraditório, INTIMEM-SE as partes exequente e 

executada para que se MANIFESTEM sobre o referido relatório e cálculos 

realizados, no prazo de 10 (dez) dias, bem como requeiram o que 

entender de direito, sob pena de preclusão de direitos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95258 Nr: 1746-59.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5.422-B/MT

 Considerando o teor da certidão lavrada à ref. 7, nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 482, VI, bem como em cumprimento a 

determinação da MMª. Juíza de Direito, Dra. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade, REDESIGNO a Audiência para a oitiva da Testemunha 

ANTONIO JOÃO DA SILVA RIBEIRO para o dia 22 de abril de 2020, às 

15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91063 Nr: 2193-81.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art 482, VI e 1209 ambos da 

CNGC/MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada 

da Parte Autora, via DJE, para informar o endereço da requerida, ou 

manifestar o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, 

conforme previsto no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94814 Nr: 1469-43.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, CLEONICE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Considerando a juntada de procuração à ref. 100, nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar o advogado constituido pela ré Dayane Araújo de 

Oliveira, via DJE, para no prazo de 05 (cinco)dias, apresentar os 

memoriais finais, conforme determinado à ref. 89.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000018-42.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 387.790.008-94 

(REPRESENTANTE)

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

Autos nº: 1000018-42.2020.811.0027 Vistos. Pela derradeira vez, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, 

adequando-a a ação em seu rito (execução/cumprimento), reformulando 

os pedidos, ou, caso desejar prosseguir com os termos da inicial já 

protocolada, retificar o necessário, sob pena de indeferimento. Por fim, no 

mesmo prazo acima, proceda à juntada da homologação do acordo objeto 

dos autos. Certifique-se o necessário, após, volte concluso. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Itiquira, 07 de fevereiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-76.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES EDUKAR EIRELI - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA SANTOS OAB - SP138259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO HENRIQUE SILVA RODRIGUES (DEPRECADO)

Outros Interessados:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000180-71.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 1000180-71.2019.8.11.0027 Vistos. Diante da manifestação do 

Ministério Público (ID 28423615), acolho, no que tange a designação de 

audiência de instrução. Porquanto, designo o ato para o dia 13.03.2020, às 

13:30 horas. Cumpre-se, expedindo o necessário. Ciência, ao Ministério 

Público. Itiquira/MT, 06 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000148-32.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ ZIEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR OAB - BA43462 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Sônia de Jesus Araújo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000148-32.2020.811.0027 Vistos. Do que consta nos autos, 

verifica-se que não foi juntado comprovante da hipossuficiência 

informada. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias emende a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. INTIME-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de fevereiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58965 Nr: 2080-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAIDES CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 32. Para tanto, DETERMINO a restrição de 

circulação do veículo, objeto da ação, junto ao sistema Renajud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 23 de janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-15.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1000046-15.2017.8.11.0027; Valor causa: 

R$ 1.148,46; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS 

E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: ELIAS 

JOAO DE OLIVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliaçãop que se realizará no dia 05/12/2017, às 08h00min, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço: SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-67.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU LIMBERGER (REQUERENTE)

IRINEU LIMBERGER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Flavio Souza (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO C E R T I D Ã O Carta 

Precatória n.º 100092-67.2018.8.11.0027 CERTIFICO e dou fé que em 

cumprimento ao r. Mandado de intimação do MM. Juiz de Direito desta 

Comarca Dr. Rafael Siman extraído dos autos de Indenização Por Dano n.º 

0802620-16.2017.8.12.0011 que figura como requerente Irineu Limberg - 

ME e como requerido Mafro Transportes Ltda, oriunda do Juízado Especial 

Adjunto Cível da Comarca de Coxim/MS, Procedi da forma subseqüente: 

Dirigi-me nesta Comarca até ao endereço constante do mandado na 

Rodovia MT 299, KM 65, no Terminal de Itiquira de Itiquira/MT, diatante da 

sede da Comarca 14 km e lá estando no dia 05 de fevereiro de 2020, às 

14h30m, após as formalidades legais procedi a INTIMAÇÃO da testemunha 

Flávio Souza para comparecer na audiência designada para o dia 06 de 

março de 2020, às 16h30m, conforme seu ciente exarado no mandado. 

Sendo assim devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins. 

DADOS E LAVRADO, nesta Comarca de Itiquira/MT, aos cinco dias do mês 

de fevereiro dois mil e vinte. Eu, Oficiala de Justiça que digitei e assino. 

Suelma Inácio de Jesus Oficiala de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-67.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU LIMBERGER (REQUERENTE)

IRINEU LIMBERGER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Flavio Souza (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO C E R T I D Ã O Carta 

Precatória n.º 100092-67.2018.8.11.0027 CERTIFICO e dou fé que em 

cumprimento ao r. Mandado de intimação do MM. Juiz de Direito desta 

Comarca Dr. Rafael Siman extraído dos autos de Indenização Por Dano n.º 

0802620-16.2017.8.12.0011 que figura como requerente Irineu Limberg - 

ME e como requerido Mafro Transportes Ltda, oriunda do Juízado Especial 

Adjunto Cível da Comarca de Coxim/MS, Procedi da forma subseqüente: 

Dirigi-me nesta Comarca até ao endereço constante do mandado na 

Rodovia MT 299, KM 65, no Terminal de Itiquira de Itiquira/MT, diatante da 

sede da Comarca 14 km e lá estando no dia 05 de fevereiro de 2020, às 

14h30m, após as formalidades legais procedi a INTIMAÇÃO da testemunha 

Flávio Souza para comparecer na audiência designada para o dia 06 de 

março de 2020, às 16h30m, conforme seu ciente exarado no mandado. 

Sendo assim devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins. 

DADOS E LAVRADO, nesta Comarca de Itiquira/MT, aos cinco dias do mês 

de fevereiro dois mil e vinte. Eu, Oficiala de Justiça que digitei e assino. 

Suelma Inácio de Jesus Oficiala de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-80.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SAMMIA DANIELLEN BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS CIRIACO (REQUERIDO)

 

Código nº: 1000214-80.2018.8.11.0027 Vistos. Diante do certificado nos 

autos (ID 19572886), NOMEIO o (a) BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL, 

para promover a defesa dos interesse da parte (SAMMIA DANIELLEN 

BERNARDES), FIXO os honorários do mencionado advogado em 02 URH. 

Por conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 
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termos dos § 1º e 4º do mencionado provimento para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para requerer 

o que for de direito. CUMPRA-SE. Expedindo o necessário. Itiquira/MT, 03 

de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-86.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DAMIAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Sejam as partes 

requerente e requerida intimadas, através de seus advogados,da data e 

local designados para realização de Audiência de Conciliação, a saber: 

CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara Única Data: 27/02/2020 Hora: 

13:00. Jauru/MT,·10 de fevereiro de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-56.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Sejam as partes 

requerente e requerida intimadas, através de seus advogados, a respeito 

da data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 27/02/2020 Hora: 13:30 . Jauru/MT,·10 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-04.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DAMIAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Sejam as partes 

requerente e requeridas intimadas, através de seu(s) advogado(s), a 

respeito da data e local designados para realização de Audiência de 

Conciliação, a saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - 

CEJUSC Vara Única Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 . Jauru/MT,·10 de 

fevereiro de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor 

Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-19.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DAMIAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, 850, Centro, JAURU - MT - CEP: 

78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS ORDINATÓRIOS 

(CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário Substituto, lotado 

na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao 

seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 

152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim 

aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os 

presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte requerida intimada, via 

Sistema, a respeito da data e local designados para realização de 

Audiência de Conciliação, a saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

Conciliação - CEJUSC Vara Única Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 . 

Jauru/MT,·10 de fevereiro de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS 

SOARES Gestor Judiciário Substituto

Expediente
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46744 Nr: 89-69.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rafael de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO RAFAEL DE SOUZA, Cpf: 

03714319131, Rg: 1.789.751-3, Filiação: Wanda Paula de Souza Fialho e 

Carlos Roberto, data de nascimento: 16/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Jauru-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 65-9957-6219. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo N.º 

89-69.2018.811.0047 Código n.º 46744 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, através do Promotor de Justiça em exercício 

nesta Comarca, abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, vem com base nos autos em epígrafe, oferecer D E N Ú N 

C I A em face de BRUNO RAFAEL DE SOUZA, brasileiro, vaqueiro, nascido 

aos 16/01/1989, natural de Jauru/MT, filho de Carlos Roberto e Wanda 

Paula de Souza Fialho, portador do RG n.º 1789513 SSP/MT e inscrito no 

CPF n.º 037.143.191-31, residente e domiciliado à Avenida Rui Barbosa, 

n.º 1283, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Jauru/MT, Telefone: (65) 

9 9957-6219. tendo em vista os fatos a seguir apontados: 1. RESUMO 

DOS FATOS (art. 163, inciso III do CP) No dia 15/10/2017, por volta das 

17hs, no Recinto da Acaiju, localizado à Avenida Padre Nazareno 

Lanciotti, Bairro Cruzeiro, local onde se realizava o evento festivo 

denominado “Queima do Alho”, o denunciado BRUNO RAFAEL DE SOUZA 

danificou coisa alheia pertencente ao patrimônio público. 2. 

DETALHAMENTO DOS FATOS Consta do incluso IP que no dia 15/10/2017, 

após policiais militares realizarem a prisão de João Vitor Batista Rodrigues, 

que havia agredido um segurança particular do evento denominado 

“Queima do Alho”, tiveram a viatura (L200, placa QBF 5108) cercada pelo 

denunciado BRUNO RAFAEL DE SOUZA e outros vândalos. Em dado 

momento, a mãe do denunciado tentou adentrar a viatura para retirar João 

Vitor, conquanto foi impedida pelos policiais militares, instante em que 

BRUNO RAFAEL e os depredadores passaram a arremessar latas de 

cerveja, pedaços de pau, cadeiras e pedras contra a guarnição e o 

automóvel policial. Em virtude da quantidade reduzida de policiais que 

prestavam apoio no evento festivo, somado à pouca segurança particular, 

a guarnição deixou o local sem efetuar a prisão de todos os criminosos. 

Constatou-se que arrancaram o suporte da carroceria da viatura, 

causaram amassos na carroceria do lado esquerdo, e danificaram giroflex 

e para-brisa dianteiro, danos avaliados em R$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais). 3. PEDIDO Ante o exposto, denuncio BRUNO RAFAEL 

DE SOUZA como incurso no art. 163, inciso III do CTB, requerendo, para 

tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado, 

seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória. Requeiro 

expressamente a fixação de valor mínimo para reparação dos danos 

materiais causados ao Poder público, firme no que dispõe o art. 387, inciso 

IV, do CPP, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Jauru/MT, 

4 de junho de 2019. DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou BRUNO RAFAEL DE SOUZA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica no art. 163, III, do CP.Recebida a 

denúncia (pág. 26), o réu não foi encontrado para citação conforme 

certidão de pág. 39.O Ministério Público manifestou-se pela citação 

editalícia (pág. 45).DECIDO.Em razão das tentativas frustradas de 

localização do denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Após o 

prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 06 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40834 Nr: 833-35.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Muniz da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO MUNIZ DA SILVA JUNIOR, Rg: 

386212168, Filiação: Sueli Correa Ramalho da Silva e Marcelo Muniz da 

Silva, data de nascimento: 03/01/1995, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo n.º 

833-35.2016.811.0047 – Código n.º 40834 SIMP n.º 000634-062/2016 O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em 

epígrafe, oferecer D E N Ú N C I A em face de: MARCELO MUNIZ DA 

SILVA JUNIOR (fl. 07), brasileiro, solteiro, vendedor, nascido aos 

03/01/1995, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Marcelo Muniz da 

Silva e Sulei Correa Ramalho da Silva, portador do RG n.º 38621216-8 

SSP/MT e inscrito no CPF n.º 046.860.16-93, residente e domiciliado à Rua 

Amador Bueno, n.º 640, Bairro Cruzeiro, nesta cidade de Jauru/MT. 

Telefone: (65) 9 9685-5052. com fundamento nos fatos a seguir narrados: 

1. Resumo dos fatos No dia 26/03/2016, por volta das 22h10min, na 

Avenida Padre Nazareno Lanciotti, esquina com Rua da Agricultura, 

Centro, nesta cidade de Jauru/MT, o denunciado MARCELO MUNIZ DA 

SILVA JUNIOR, na direção de sua motocicleta Honda Titan cor branca, 

causou lesão corporal culposa contra a vítima Bruno Bulzon Ottoboni. 2. 

Detalhamento dos fatos No dia 26/03/2016, por volta das 22h10min, na 

Avenida Padre Nazareno Laciotti, esquina com Rua da Agricultura, Centro, 

nesta cidade de Jauru/MT, o denunciado MARCELO MUNIZ DA SILVA 

JUNIOR transitava com sua motocicleta Honda Titan branca, na Avenida 

Padre Nazareno Lanciotti. No mesmo, sentido, transitava a vítima Bruno 

Bulzon Ottoboni, com sua motocicleta Honda Pop 100. Em dado momento, o 

denunciado, em alta velocidade, logo após um quebra-molas, próximo à 

Rua da Agricultura, não observou que a vítima havia sinalizado para 

estacionar à direita, e tentou ultrapassá-la pela direita, abarroando a vítima 

e ainda derrubando 03 (três) motocicletas que estavam ali estacionadas, 

na Avenida Padre Nazareno. Ato contínuo, o denunciado levantou sua 

motocicleta e evadiu-se, sem prestar socorro à vítima ou dar satisfação a 

ninguém. O policial militar Wanderon Clayton e Silva (fls. 02/03), por volta 

das 00h12min, foi acionado para o atendimento de ocorrência de trânsito, 

e confirmou o relato. De igual modo, a testemunha Bruno Rafael de Souza 

(fl. 10). A vítima Bruno Bulzon Ottoboni (fls. 21/21vº) relatou que, logo 

após um quebra-molas, fazia o cruzamento da Avenida Padre Nazareno 

para a Rua da Agricultura, quando avistou 03 (três) motocicletas 

estacionadas em frente a lanchonete, então sinalizou, dando seta para 

estacionar à direita, após as motocicletas, todavia, percebeu a presença 

de um veículo em alta velocidade, o qual veio colidir com ele em seu lado 

direito, causando-lhe lesões nas costas e ralados em sua cintura. Foi 

apontado pela vítima um prejuízo material de R$ 1200,00 (um mil e 
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duzentos reais) com o conserto da moto, bem ainda, R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais) em medicamentos. Juntou-se à fl. 28 prontuário médico, 

confirmando as lesões sofridas pela vítima. 3. Pedido Ante o exposto, 

denuncio MARCELO MUNIZ DA SILVA JUNIOR como incurso no artigo 313, 

p.u., c.c. art. 302, § 1º, III, da Lei 9.503/97 (CTB), requerendo, para tanto, 

seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado, seguindo-se 

regular instrução até final sentença condenatória. Requeiro 

expressamente a fixação de valor mínimo para reparação dos danos 

materiais e morais sofridos pela vítima. Jauru/MT, 8 de março de 2017 

DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor de Justiça Rol de testemunhas: 1. 

Bruno Bulzon Ottoboni (fls. 21/21vº) (vítima); 2. Bruno Rafael de Souza (fl. 

10); 3. Wanderon Clayton e Silva - Cabo da Polícia Militar (fls. 02/03).

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou MARCELO MUNIZ DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica no art. 303, c/c art. 302, §1º, III, do 

CTB.Recebida a denúncia (pág. 41), o réu não foi encontrado para citação 

(pág. 63 e 85).O Ministério Público manifestou-se pela citação editalícia 

(pág. 108).DECIDO.Em razão das tentativas frustradas de localização do 

denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Após o prazo referido, 

certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 06 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44488 Nr: 1171-72.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por isso, 

destituo o perito outrora eleito e NOMEIO o Dr. JEFFERSON THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, com 

endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres/MT, CEP: 

78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, o qual deverá cumprir 

o encargo que lhe foi atribuído independentemente de termo de 

compromisso. INTIMEM-SE as partes para, na forma do art. 465, §1º, do 

CPC, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a 

autarquia demandada deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, do 

CPC.Após, INTIME-SE o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem 

como para que promova o agendamento, comunicando, desde logo, a data 

em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão).Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da 

Justiça Federal.Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas 

partes (fls. 9 e Ref. 10).Agendada a data da perícia, CIENTIFIQUEM-SE as 

partes da data, horário e local, devendo a parte autora comparecer munida 

de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que 

repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a).Realizada a perícia, 

CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do 

laudo.Aportando o laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestarem.Após, VOLTEM-ME para 

deliberar.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46736 Nr: 80-10.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUITO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESUITO GONÇALVES DOS SANTOS 

JUNIOR, Rg: 4911819, Filiação: Cleuza Antonio Modesto e Jesuito 

Gonçalves dos Santos, data de nascimento: 24/12/1985, brasileiro(a), 

natural de Goiania-GO, convivente, diarista, Telefone 65. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo Código 

n.º 46736 SIMP n.º 000663-062/2015 - IP n.° 081/2015/DP-JAURU/MT O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em 

epígrafe, oferecer D E N Ú N C I A em face de JESUÍTO GONÇALVES DOS 

SANTOS JÚNIOR (fl. 16), brasileiro, solteiro, montador de estrutura 

metálica, nascido aos 24/12/1985, inscrito no RG 4911819 SSP/MT, filho de 

Jesuíta Gonçalves dos Santos e Cleusa Antônio Modesto, residente e 

domiciliado à Rua dos Ipês, n.º s/n, quadra 18, lote 25, Setor Ponta 

Kayana, Trindade/GO, CEP 74.805-108 telefone (65) 9 9 9687-3754, com 

fundamento nos fatos a seguir narrados: 1. RESUMO DOS FATOS No dia 

29/06/2015, aproximadamente às 21h06min, na rua das Hortênsias, n.° 

1168, Cohab, Jauru/MT, o denunciado JESUÍTO GONÇALVES DOS 

SANTOS JÚNIOR, prevalecendo das relações domésticas, destruiu 

roupas, documentos da vítima Luciene da Silva Araújo e de seus filhos, 

com emprego de substância inflamável (fogo) (art. 163, p.u., II, do CP). 2. 

DETALHAMENTO DOS FATOS Ressai do incluso caderno investigativo que 

o denunciado JESUÍTO GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR e a vítima 

Luciene da Silva Araújo conviveram maritalmente por aproximadamente 5 

(cinco) anos, mas estavam separados há alguns dias. No dia 29/06/2015, 

Luciene e JESUÍTO se desentenderam por causa de ciúmes que o 

denunciado possuía da vítima, em seguida ele proferiu ameaça, dizendo 

que “não aceitaria se separar, e que caso isso acontecesse ele a mataria, 

que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém.” (fls. 6/8). Ante a 

ameaça de JESUÍTO, Luciene, acompanhada de seus filhos, saiu de sua 

residência e dirigiu-se à casa de sua irmã Ana Lúcia. Enquanto 

permanecia lá, JESUÍTO foi até a casa da vítima, apanhou várias roupas e 

documentos dela e de seus filhos e as incendiou, destruindo-as. Luciene e 

Ana Lúcia foram em direção ao denunciado e acionaram a polícia, com a 

intenção de impedir que ele ateasse fogo na casa. A guarnição realizou 

diligências com o intuito de localizar JESUÍTO, porém não logrou êxito nas 

buscas (fl. 7). 3. PEDIDO Ante o exposto, denuncio JESUÍTO GONÇALVES 

DOS SANTOS como incurso nas penas do crime previsto no art. 163. p. 

único, inciso II, do CP, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, 

requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o 

denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la, 

seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória. Requeiro 

expressamente a fixação de valor mínimo de danos materiais e morais à 

vítima (art. 387, do CPP), bem como, a aplicação de comparecimento 

obrigado a programas de recuperação e reeducação, visando instrução 

no âmbito das relações familiares e domésticas (art. 152 da LEP). 

Jauru/MT, 5 de dezembro de 2018. DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor 

de Justiça Vítima: 1. Luciene da Silva Araújo - vítima (fls. 6/8). Rol de 

Testemunhas: 1. Ana Lúcia da Silva Araújo – irmã da vítima (fl. 6/7);

Despacho: Vistos.Despacho->Mero Expediente.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JESUÍTO GONÇALVES DOS 

SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica 

no art. 163, parágrafo único, II, do CP, com as implicações da Lei n. 

11.340/2006.Recebida a denúncia (Ref. 4), o réu não foi encontrado para 

citação conforme retorno negativo da missiva (Ref. 27).Informado novo 

endereço cota (Ref. 28), porém, sem êxito (Ref. 33).Por fim, pugna o 

Ministério Público pela citação editalícia (Ref. 37).Vieram-me os autos 

conclusos.DECIDOEm razão das tentativas frustradas de localização do 

denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 
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do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Após o prazo referido, 

certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48094 Nr: 910-73.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Martins de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILDO MARTINS DE JESUS, Cpf: 

97991260100, Rg: 1118799, Filiação: Maria Martins da Silva e Rubens 

Bispo de Jesus, data de nascimento: 03/06/1979, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo n.º 

910-73.2018.811.0047 – Código n.º 48094 SIMP n.º 000329-062/2018 O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em 

epígrafe, oferecer D E N Ú N C I A em face de ROZILDO MARTINS DE 

JESUS (fls. 108/111), brasileiro, convivente, tratorista, nascido aos 

03/06/1979, natural de Pontes e Lacerda/MT, portador do RG n.º 111879-9 

SSP/MT e inscrito no CPF n.º 979.912.601-00, filho de Rubens Bispo de 

Jesus e Maria Martins da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, 

provavelmente em San Inácio, Bolívia, com fundamento nos fatos a seguir 

narrados: 1. Resumo dos Fatos Fato 01. Em local incerto, próximo ao termo 

desta Comarca, por volta de janeiro de 2018, ROZILDO MARTINS DE 

JESUS e outros três indivíduos não identificados associaram-se de forma 

estável e permanente, para o fim específico de, armados, cometerem 

crimes (art. 288, parágrafo único, do CP); Fato 02. No dia 27/01/2018, por 

volta das 18hs, na zona rural, na Rodovia MT 388, a cerca de 30km da 

Fazenda JB, próximo ao distrito de Lucialva, no município de Jauru/MT, o 

denunciado ROZILDO MARTINS DE JESUS e outros três indivíduos não 

identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de 

fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si o veículo GM 

Chevrolet modelo S10 Executive D 4x4, placa NJP 6532, ano/modelo 

2011/2011, cor branca, 01 celular LG K10 cor preta e 01 celular samgung 

prata, avaliados em R$ 60.558,00 (sessenta mil, quinhentos e cinquenta e 

oito reais – auto de avaliação indireta fl. 33), em detrimento das vítimas 

Mazurquierisqui de Oliveira e Silva, Elaine Aparecida da Silva Rodrigues, 

Deborah Evelyn Rodrigues Gomes e Anna Paula Rodrigues Cotinho, 

visando o transporte do veículo subtraído para a Bolívia (art. 157, § 2°, 

incisos II, IV e V e § 2º-A, I do CP); Fato 03. Ainda na mesma data, 

aproximadamente às 20h30min, na Comunidade São Miguel, zona rural do 

município de Jauru/MT, o denunciado ROZILDO MARTINS DE JESUS, em 

concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das 

vítimas, subtraíram para si o veículo Fiat palio, uma carteira com 

documentos, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um celular LG K-10, 

em detrimento das vítimas Davi Mateus da Rocha Teixeira, Chirley Tiago de 

Brito e Victor Mateus Brito, visando o transporte do veículo subtraído para 

a Bolívia (art. 157, § 2°, incisos II, IV e V e § 2º-A, I do CP). 2. 

Detalhamento dos Fatos Conforme consta do incluso caderno 

investigativo, no dia 27/01/2018, por volta das 18hs, a vítima 

Mazurquierisqui de Oliveira e Silva transitava com sua família, Elaine 

Aparecida da Silva Rodrigues (esposa), Deborah Evelyn Rodrigues Gomes 

(filha de 13 anos) e Anna Paula Rodrigues Cotinho (filha de 3 anos), pela 

Rodovia MT 388, a cerca de 30km da Fazenda JB, na zona rural de Jauru, 

próximo ao distrito de Lucialva, com sua camionete GM Chevrolet modelo 

S10 Executive D 4x4, placa NJP 6532, ano/modelo 2011/2011, cor branca. 

No caminho, as vítimas foram fechadas por um veículo Fiat Palio, cor 

branca, do qual desceram o denunciado ROZILDO MARTINS DE JESUS e 

mais três indivíduos não identificados, anunciando o assalto, dizendo: 

“perdeu, perdeu”, os quais renderam as vítimas, ameaçando-as com 

emprego de arma de fogo, sendo que ROZILDO portava uma pistola. 

Conforme o relato das vítimas, após serem rendidas, dois assaltantes, 

sendo um deles ROZILDO, tomaram posse da camionete e entraram nos 

bancos dianteiros, enquanto as vítimas foram colocadas no banco de trás. 

Nesse momento, os outros dois assaltantes não identificados evadiram-se 

do local no veículo Fiat Palio de cor branca, tomando rumo ignorado. A 

seguir, ROZILDO e seu comparsa subtraíram ainda 01 celular LG K10 cor 

preta e 01 celular samsung prata, das vítimas, às quais ROZILDO dizia que 

morava na Bolívia, mas a polícia do Brasil estava atrás dele. Durante o 

percurso, percorrido em altíssima velocidade, colocando em risco a vida 

das vítimas, próximo à Comunidade São Miguel, zona rural de Jauru/MT, 

por volta das 20h30min, ROZILDO e seu comparsa encontraram outro 

veículo Fiat Palio, parado na estrada, onde a vítima Davi Mateus da Rocha 

Teixeira urinava e sua esposa Chirley Tiago de Brito e o filho Victor 

Mateus Brito (10 anos) estavam dentro do veículo. Novamente, essas 

vítimas foram abordadas, rendidas e restringidas suas liberdades, sob 

grave ameaça com emprego de arma de fogo. O denunciado ROZILDO 

seguiu dirigindo o veículo Fiat Palio, enquanto o outro assaltante não 

identificado seguiu com a camionete Chevrolet S10, com a vítima 

Mazurquierisqui e sua família, sentido a Bolívia. Dado momento, ambos os 

meliantes pararam em um bar, na Comunidade acima mencionada, para 

comprar salgadinhos e bebidas alcoólicas. O denunciado desceu do 

veículo Fiat Palio e o deixou ligado, momento em que a vítima DAVI sentou 

no banco do motorista e conseguiu empreender fuga. ROZILDO e seu 

comparsa entraram na camionete Chevrolet S10, e após a camionete 

falhar a partida duas vezes, conseguiram sair, mas não alcançaram DAVI. 

Mesmo assim, os assaltantes subtraíram da vítima DAVI a carteira com 

seus documentos, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um celular LG 

K-10. Por volta das 23hs, a guarnição de Polícia Militar do GEFRON, em 

patrulhamento pela zona rural, na região do distrito de Vila Cardoso, deram 

ordem de parada à camionete Chevrolet S10, o que não foi acatado, de 

modo os assaltantes evadiramse em alta velocidade. Os agentes da lei 

fizeram o acompanhamento por aproximadamente 5 km, momento em que o 

veículo parou e o denunciado ROZILDO e seu comparsa fugiram do local e 

seguiram em direção a uma mata, logrando êxito em evadir-se. Os bens 

subtraídos de Mazurquierisqui e sua família, inclusive a camionete, foram 

avaliados em R$ 60.558,00 (sessenta mil, quinhentos e cinquenta e oito 

reais – auto de avaliação indireta fl. 33). Durante as investigações, 

constatou-se que ROZILDO MARTINS DE JESUS fora identificado como 

sendo um dos autores de outro roubo, no dia anterior, na fazenda JB, B.O. 

2018.31775, com o mesmo veículo Fiat Palio branco, além disso, constava 

em seu Facebook, onde se apresenta como “Rozildo Salles”, que morava 

em San Inácio, na Bolívia. Constatou-se ainda mandado de prisão em 

aberto no BNMP, contra ele, por crime de roubo (relatório de fls. 29/31). 

Diante disso, já na Delegacia, foram apresentadas fotografias do 

denunciado ROZILDO MARTINS DE JESUS, de modo que as vítimas o 

reconheceram, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do roubo, 

conforme termos de reconhecimento de fls. 42, 51, 59 e 68, nos quais se 

destacam as suas muitas tatuagens. A prática dos dois crimes de roubo 

ora narrados, mais a tentativa de roubo praticado no dia anterior 

(conforme relatório policial – fl. 82), pelos mesmos meliantes, demonstram 

a estabilidade e permanência da quadrilha armada, associada para prática 

de crimes. A prisão do denunciado foi decretada (fl. 102), estando 

atualmente foragido. 3. Pedido Ante o exposto, denuncio ROZILDO 

MARTINS DE JESUS como incurso nas penas do art. 157, § 2°, incisos II, IV 

e V e § 2º-A, I do CP (por duas vezes) e 288, parágrafo único, ambos do 

Código Penal, mediante concurso de agentes (art. 29 do CP), bem como, 

em continuidade delitiva de crimes (art. 71, p.u., do CP), requerendo, para 

tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o(s) acusado(s), 

seguindo-se instrução até a sentença condenatória. Jauru/MT, 9 de maio 
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de 2019. DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor de Justiça Vítimas: 1. 

Mazurquierisqui de Oliveira e Silva – vítima (fl. 39/40); 2. Elaine Aparecida 

da Silva Rodrigues – vítima (fl. 46/47); 3. Davi Mateus da Rocha Teixeira – 

vítima (fl. 56/57); 4. Chirley Tiago de Brito – vítima (fl. 63/64). Rol de 

Testemunhas: 1. Eudes Marcos de Brito Garcia – Policial Militar - fl. 03 2. 

Jhiango da Silva Fazolo – Policial Militar – fl. 78 3. Maicon Carvalho – 

Investigador de Polícia; 4. Silvaney Bernardes da Rocha – comerciante / 

dono do bar (fl. 37).

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou ROZILDO MARTINS DE JESUS, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica no art. 157, § 2°, incisos II, IV e V e § 2º 

- A, I do CP (por duas vezes) e 288, parágrafo único, ambos do Código 

Penal, mediante concurso de agentes (art. 29 do CP), bem como, em 

continuidade delitiva de crimes (art. 71, p.u., do CP).Recebida a denúncia 

(pág. 135), o réu não foi encontrado para citação conforme certidão de 

pág. 163.O Ministério Público manifestou-se pela citação editalícia (pág. 

167/168).DECIDO.Em razão das tentativas frustradas de localização do 

denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Após o prazo referido, 

certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48190 Nr: 975-68.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO GOMES DA SILVA, Cpf: 

00601433122, Rg: 12695840, Filiação: Ana da Silva Batista e Sinaval 

Gomes da Silva, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo Código 

n.º 48190 SIMP n.º 000927-062/2018 IP n.º 36/2018/DP JAURU/MT O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em 

epígrafe, oferecer D E N Ú N C I A em face de ADRIANO GOMES DA 

SILVA (fls. 22/24), brasileiro, solteiro, borracheiro, portador da cédula de 

identidade n° 12695840 SSP/MT, inscrito no CPF n.º 006.014.331-22, 

nascido aos 16/09/1973, filho de Sinaval Gomes da Silva e Ana da Silva 

Batista, residente e domiciliado à Avenida Angelina Bergamaschi, n.º 444, 

bairro Vista Alegre, Jauru/MT, com fundamento nos fatos a seguir 

narrados: 1. RESUMO DOS FATOS FATO 1. No dia 08/03/2018, por volta 

das 18h10min, na residência particular do casal, localizada à Av. Angelina 

Bergamaschi, n.º 444, bairro Vista Alegre, Jauru/MT, ADRIANO GOMES 

DA SILVA, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a 

integridade física de sua companheira Maria do Desterro Barros (fls. 

12/14), mediante empurrões, enforcamento e soco, causando-lhe as 

lesões descritas no exame de corpo de delito anexo (fl. 34/35) (art. 129, § 

9°, do Código Penal); FATO 2. Na mesma data e local, ADRIANO GOMES 

DA SILVA, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou por 

palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Erick Kauan Barros de 

Souza (fls. 20/21), mediante os dizeres “assim que sua mãe for embora eu 

vou te matar”, e à vítima Maria do Desterro Barros, mediante os dizeres 

“se eu for preso mato você e seus filhos” (Art. 147, caput, do CP). 2. 

DETALHAMENTO DOS FATOS Ressai do incluso caderno investigativo que 

na data, hora e local narrados no resumo fático acima, a vítima Maria do 

Desterro Barros estava em sua residência, oportunidade que também 

estavam presentes ADRIANO GOMES DA SILVA, um filho do casal e os 

outros filhos da vítima, dentre estes Erick Kauan Barros de Souza. Em 

dado momento, Maria e ADRIANO começaram uma discussão, eis que o 

denunciado estava enviando mensagens por seu celular e a vítima pediu 

para verificar a conversa, tendo ADRIANO recusado entregar o aparelho 

à companheira. No calor da discussão, Maria apanhou roupas de 

ADRIANO e as jogou no chão, pedindo que ele fosse embora do lar 

conjugal, pois não suportava mais as constantes discussões. Diante 

disso, ADRIANO avançou contra a vítima e a empurrou, de modo que ela 

bateu o ombro na parede e caiu ao chão. Em continuidade, ADRIANO 

pegou a vítima pelo pescoço e a enforcou, bem ainda desferiu um soco no 

rosto de Maria, de modo que a vítima novamente caiu ao chão, de onde 

gritava pedindo ajuda, desfalecida pelas agressões, tendo sido socorrida 

por sua irmã e por seu filho Erick Kauan. As agressões causaram na 

vítima as seguintes lesões: 1 (uma) ferida labial e 3 (três) escoriações nas 

regiões deltoidiana, masseterina e na segunda falange do segundo 

quirodáctilos (fls. 33/35 – auto de exame de corpo de delito). Logo após 

Maria ter sido socorrida, ADRIANO ameaçou causar mal injusto e grave ao 

menor Erick Kauan, dizendo que “assim que sua mãe for embora eu vou te 

matar” tendo ainda mostrado ao menor uma faca que apanhou no armário. 

Maria esclareceu que sempre foi ameaçada por ADRIANO, caso 

comunicasse às autoridades as constantes agressões físicas e verbais 

que sofria, pois ele ficava agressivo sempre que ingeria bebida alcoólica, 

e dizia: “se eu for preso mato você e seus filhos”. Após as agressões e 

ameaças ADRIANO evadiu-se do local. A par das informações, os 

investigadores Elson Gonçalves Ribeiro (fl. 10) e Maicon Carvalho e o 

policial militar Manoel Gomes Morais (fls. 7/8), efetuaram diligências e 

localizaram ADRIANO no bar do vulgo ‘Zé Bracinho’, tendo sido preso em 

flagrante (fl. 2). O denunciado pagou fiança (fls. 28/30) para livrar-se 

solto. Ouvido, ADRIANO GOMES DA SILVA negou tivesse agredido Maria, 

mas afirmou que deu um tapa no rosto dela depois que recebeu um tapa 

no rosto. Declarou que só colocou Maria sentada na cama. Negou ter 

pegado em faca e que tivesse feito qualquer ameça, afirmando que Maria 

e Erick queriam prejudicá-lo. 3. Pedido Ante o exposto, denuncio ADRIANO 

GOMES DA SILVA, como incurso nos art. 147, caput (duas vezes) e art. 

129, § 9°, ambos do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006, em concurso 

material (art. 69, CP), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia 

recebida, citando-se o denunciado, seguindo-se regular instrução até final 

sentença condenatória. Requeiro expressamente a fixação de valor 

mínimo de dano moral às vítimas (art. 387, IV, do CPP), em valor não 

inferior a um salário-mínimo, bem como, a aplicação de comparecimento 

obrigatório do agressor a no mínimo 05 (cinco) sessões de tratamento com 

a psicóloga do juízo, para orientação quanto ao abuso do álcool e à 

violência doméstica (art. 152 da LEP). Jauru/MT, 12 de junho de 2018. 

DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor de Justiça Vítimas: 1. Maria do 

Desterro Barros (fl.12/14); 2. Erick Kauan Barros de Souza – estudante (fl. 

20/21). Rol de testemunha: 1. Manoel Gomes Moraes – Policial Militar (fl. 

07); 2. Elson Gonçalves Ribeiro – Investigador de Polícia Civil (fl. 10); 3. 

Maicon Carvalho – Investigador de Polícia Civil.

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou ADRIANO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica no art. 147, caput (duas vezes) e art. 

129, §9º, ambos do CP, c/c Lei 11.340/2006, em concurso material (art. 69, 

CP).Recebida a denúncia (pág. 58), o réu não foi encontrado para citação 

conforme certidão de pág. 118.O Ministério Público manifestou-se pela 

citação editalícia (pág. 121).DECIDO.Em razão das tentativas frustradas de 

localização do denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Após o 

prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 48517 Nr: 1159-24.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fajardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de MARÇO de 

2020, às 14h00min.FIXO o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, EXPEÇA-SE 

carta precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento do ato, na sequência INTIMANDO-SE as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.À 

SECRETARIA, PARA PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49448 Nr: 1685-88.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo do Nascimento Rafael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVALDO DO NASCIMENTO RAFAEL, Cpf: 

86967185187, Rg: 1.249.168-3, Filiação: Esmeralda do Nascimento Rafael 

e Paulo Alves Rafael, data de nascimento: 05/08/1975, brasileiro(a), 

natural de Ji Paraná-RO, solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo Código 

n.º 49448 SIMP n.º 000221-062/2016 - IP n.º 030/2016/PJC JAURU/MT O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em 

epígrafe, oferecer D E N Ú N C I A em face de EVALDO DO NASCIMENTO 

RAFAEL (fl. 03), brasileiro, solteiro, trabalhador braçal, portador da cédula 

de identidade n° 12491683 SSP/MT, inscrito no CPF n.º 869.671.851-87, 

nascido aos 05/08/1975, filho de Paulo Alves Rafael e Esmeralda do 

Nascimento Rafael, residente e domiciliado à Av. Mauá, n.° 1987, Centro, 

Jauru/MT, com fundamento nos fatos a seguir narrados: 1. RESUMO DOS 

FATOS (art. 147, caput, do CP) No dia 03/03/2016, por volta das 20hs, na 

residência de sua exconvivente Benedita dos Santos Fernandes, 

localizada à Rua das Orquídeas, n.° 120, Cruzeiro, em Jauru/MT, EVALDO 

DO NASCIMENTO RAFAEL, prevalecendo-se das relações domésticas, 

ameaçou por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima (fls. 4/5), 

ordenando-lhe que “ficasse calada, se não sofreria as consequências”. 2. 

DETALHAMENTO DOS FATOS Ressai do incluso caderno investigativo que 

no dia 03/03/2016, por volta das 20hs, o denunciado EVALDO DO 

NASCIMENTO RAFAEL chegou na residência da vítima Benedita dos 

Santos Fernandes, localizada à Rua das Orquídeas, n.° 120, Cruzeiro, em 

Jauru/MT, sua ex-companheira, e começou a bater à porta, exigindo entrar 

em sua casa. Considerando as brigas anteriores, e o fato de que EVALDO 

estava embriagado, a vítima temeu por sua vida, e negou-se a abrir a 

porta. Como o denunciado continuou tentando invadir, Benedita gritou por 

socorro, e sua filha Elizete, que mora ao lado, ligou para a polícia. Assim, o 

réu ameaçou a vítima dizendo que “ficasse calada se não sofreria as 

consequências”, e evadiu-se do local. Na ocorrência, os policiais militares 

Jhardhs Barbosa Pontes da Silva (fl.03), Sd Eustáquio e Sd Mirosmar 

deslocaram até a residência da vítima, mas não localizaram o denunciado. 

Elizabete Fernanda dos Santos Fernandes (fl. 10), disse que EVALDO é 

alcoólatra e usuário de drogas e que já ameaçou sua mãe por diversas 

vezes. 3. PEDIDO Ante o exposto, denuncio EVALDO DO NASCIMENTO 

RAFAEL, como incurso nos art. 147, caput, do Código Penal, c/c Lei 

11.340/2006, requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, 

citando-se o denunciado, seguindo-se regular instrução até final sentença 

condenatória. Requeiro a aplicação de comparecimento obrigatório do 

agressor no mínimo 05 (cinco) sessões de tratamento com a psicóloga do 

juízo, para orientação quanto ao abuso do álcool e à violência doméstica 

(art. 152 da LEP). Jauru/MT, 27 de agosto de 2018. DANIEL LUIZ DOS 

SANTOS Promotor de Justiça Rol de Vítima e Testemunhas: 1. Benedita 

dos Santos Fernandes - viúva/vítima (fls. 4/5); 2. Elizete Fernanda dos 

Santos Fernandes – filha da vítima (fl. 10); 3. Jhardhs Barbosa Pontes da 

Silva – testemunha – policial militar (fl.3V°).

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou EVALDO DO NASCIMENTO RAFAEL, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica no art. 147, caput, do CP, c/c Lei 

11.340/2006Recebida a denúncia (pág. 28), o réu não foi encontrado para 

citação conforme certidão de pág. 76.O Ministério Público manifestou-se 

pela citação editalícia (pág. 79).DECIDO.Em razão das tentativas 

frustradas de localização do denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Após o prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas 

ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49771 Nr: 1891-05.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilio Braz de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOMEIO o Dr. JEFFERSON THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico 

inscrito no CRM-MT n. 9286, com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, 

Vila Mariana, Cáceres-MT, CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 

996841516, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. INTIMEM-SE as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183, §1º, do CPC.Após, INTIME-SE o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 
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agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão).Fica desde já arbitrado 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal.Agendada a perícia, CIENTIFIQUEM-SE as partes da data, horário e 

local. Deverá a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros dados que repute 

necessários ao esclarecimento do(a) perito(a).Realizada a perícia, 

CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do 

laudo.Outrossim, DETERMINO a confecção de laudo socioeconômico, a ser 

realizado pela equipe credenciada pelo Tribunal de Justiça. Devendo ser 

intimado o profissional para designação da data do estudo e apresentação 

do laudo em 20 (vinte) dias. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) Qual 

a renda mensal per capita da família do periciando? 2) É inferior a ¼ do 

salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita 

seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição de 

miserabilidade do (a) periciando (a), expressa na situação de carência de 

recursos para subsistência? Em tempo, consigno que deverão ser 

respondidos os quesitos apresentados pelas partes (fls. 9/11 Ref. 

11).Com a juntada do laudo acima referido, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias.INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.À SECRETARIA, PARA PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 50884 Nr: 2494-78.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSI FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais 

e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de MARÇO de 2020, às 

13h30min.FIXO o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, EXPEÇA-SE carta precatória 

para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do 

ato, na sequência INTIMANDO-SE as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(cinco) dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.À SECRETARIA, PARA 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 8100 Nr: 356-61.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricia Solis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por MAURICIA SOLIS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes 

qualificadas no feito.

RPV e precatório expedidos à Ref. 39 e 40.

Valor atinente aos honorários advocatícios depositado na Ref. 43 e 

vinculado à Ref. 51.

Na Ref. 53 foi determinada a expedição de alvará para levantamento do 

valor vinculado e o arquivamento provisório até o pagamento do precatório 

referente ao valor principal.

 Precatório depositado à Ref. 58 e vinculado à Ref. 62.

A parte autora, na Ref. 66, requer a transferência dos valores 

depositados, informando dados bancários.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. DECIDO.

 Conforme o acima delineado, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da parte exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permitem a extinção da execução 

de título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento da quantia informada 

na Ref. 58, através do SISTEMA SISCONDJ, pois devidamente vinculada 

(Ref. 62).

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

exequente (Ref. 66). Consigno, ainda, que o causídico possui poderes 

para tanto, conforme fls. 79.

 CERTIFIQUE-SE, a Secretaria, quanto ao levantamento do valor relativo 

aos honorários advocatícios. Caso ainda não tenham sido percebidos, 

EXPEÇA-SE o devido alvará, porquanto a quantia já se encontra vinculada 

(Ref. 43 e 51).

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8951 Nr: 1060-74.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney de Lana, José Alexandre Silva Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT-6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o decurso do prazo para o efetivo cumprimento do 

acordo (fls. 213), bem como as determinações constantes na decisão de 

fls. 211 dos autos, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte exequente, através de seus advogados, via DJE para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do adimplemento do 

acordo e, em caso negativo, requeiram em prosseguimento, advertindo a 

parte credora/exequente que o decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis 

será interpretado no sentido positivo e o processo extinto – CPC, art. 

794/NCPC, art. 924.

Jauru, 7 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31759 Nr: 558-91.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creny Gonçalves dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por CRENY 

GONÇALVES DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito.

À Ref. 30 foi determinada a expedição das RPVs.

Os valores depositados foram devidamente levantados (Ref. 71).

A parte autora, na Ref. 74, informa a quitação integral do débito, 

requerendo a juntada do recibo de pagamento para fins de prestação de 

contas e extinção do feito na forma do art. 924, II do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

 É a síntese. DECIDO.

 Conforme o acima delineado, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da parte exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permitem a extinção da execução 

de título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35198 Nr: 220-49.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUITO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESUITO GONÇALVES DOS SANTOS 

JUNIOR, Rg: 4911819, Filiação: Cleuza Antonio Modesto e Jesuito 

Gonçalves dos Santos, data de nascimento: 24/12/1985, brasileiro(a), 

natural de Goiania-GO, convivente, diarista, Telefone 65. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Autos de Inquérito Policial 

nº 220-49.2015 Código nº 35198 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça ao final assinado, no 

cumprimento de seu mister constitucional, vem, perante este juízo, na 

forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: JESUITO GONÇALVES DOS 

SANTOS JÚNIOR, brasileiro, convivente, montador de torre, nascido aos 

24/12/1985, portador da Cédula de Identidade RG nº 4911819 SSP/GO, 

natural de Goiânia/GO, filho de Jesuíto Gonçalves dos Santos e Cleuza 

Antônio Modesto, residente na Rua das Hortências, nº 1168, Cohab Azul, 

Jauru/MT; Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos 

autos de inquérito policial que, no dia 17 de fevereiro de 2015, no período 

noturno, nas imediações de residência situada na rua Carlos Gomes, nº 

840, cidade de Jauru/MT, JESUITO GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR 

conduzia veículo automotor na via pública – motocicleta Honda Fan, placa 

KAN-8059, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência 

de álcool (vide auto de constatação de sinais de embriaguez de fls. 11). 

Fazem esclarecer as investigações que, o denunciado, mesmo 

embriagado, passou a conduzir a motocicleta acima citada pelas ruas de 

Jauru, tendo sido abordado pela Polícia após o órgão receber ligação 

dando conta de que o implicado e outra pessoa (Sinval de Souza Lana) 

tencionavam adentrar na residência de Marta Calixto da Silva. Ao ser 

realizada a abordagem, os policiais não só encontraram com o denunciado 

um “carote” de pinga consumido pela metade, como constararam a sua 

visível embriaguez naquele instante, motivo pelo qual fora ele preso em 

flagrante delito. À guisa do expendido, denuncio a Vossa Excelência 

JESUITO GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR como incurso nas sanções 

do art. 306 da Lei nº 9.503/97; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO 

PÚBLICO a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja 

o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, até final julgamento e decreto condenatório, tudo com 

observância das regras insculpidas no artigo 396 e seguintes do Código 

de Processo Penal. Requer-se, ainda, a produção de todas as provas que 

se fizerem necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a ouvida 

das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser intimadas a 

comparecer em juízo, em dia e hora a serem designados, sob as penas da 

lei. Rol de Testemunhas: 1. Peterson Fialho da Silva – Policial Civil (fls. 16); 

2. Douglas Oswaldo prado Lima – Policial Civil (fls. 19); 3. Marta Calixto da 

Silva – vítima (fls. 26). Jauru/MT, 21 de agosto de 2015. Saulo Pires de 

Andrade Martins Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou JESUITO GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos 

autos, imputando-lhe a adequação típica no art. 306, do CTB.Recebida a 

denúncia (pág. 71), o réu não foi encontrado para citação conforme 

certidão de pág. 211.O Ministério Público manifestou-se pela citação 

editalícia (pág. 215).DECIDO.Em razão das tentativas frustradas de 

localização do denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Após o 

prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39712 Nr: 425-44.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslen Fernando Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEN FERNANDO RODRIGUES, Rg: 

17896231, Filiação: Maria Vaneide Rodrigues, data de nascimento: 

04/11/1988, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, Telefone 99688029. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo Código 

n.º 39712 TCO n.° 033/2016/PJC/MT SIMP n.° 000443-062/2016 O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em 

epígrafe, oferecer D E N Ú N C I A em face de WESLEN FERNANDO 

RODRIGUES (fls. 22/24), alcunha ‘Nandinho Borá’, brasileiro, funileiro, 

nascido aos 04/11/1988, natural de Jauru/MT, portador do RG n.º 

1789623-1 SSP/SP, filho de Maria Vaneide Rodrigues, residente e 
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domiciliado à rua das Indústrias, n.° 261, Centro, Jauru/MT, atualmente nos 

Estados Unidos da América, Everett, Massachusetts (fls. 49 e 51), em 

local incerto e não sabido, tendo em vista os fatos a seguir apontados: 1. 

RESUMO DOS FATOS (art. 129, caput, do Código Penal) No dia 

01/01/2016, por volta das 03h40min, na Av. das Nações, Centro, 

Jauru/MT, o denunciado WESLEN FERNANDO RODRIGUES, ofendeu a 

integridade corporal de Gilberto Gomes Batista (fls. 12/13 e 15), 

causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo 

de delito anexo (fls. 18/19). 2. DETALHAMENTO DOS FATOS Restou 

apurado que no dia 01/01/2016, aproximadamente às 3h40min, Gilberto 

Gomes Batista estava participando da festividade de virada de ano (ano 

novo) que ocorria na via pública em frente a prefeitura de Jauru, no 

endereço acima mencionado, quando repentinamente aproximaram-se dele 

3 (três) homens, sendo que 1 um deles era WESLEN FERNANDO 

RODRIGUES. Ato contínuo, WESLEN indagou da vítima se ela conhecia 

uma pessoa, outro rapaz para quem o denunciado apontava, tendo 

Gilberto respondido negativamente. Ante a resposta, WESLEN e os 

comparsas não identificados agrediram Gilberto, desferindo-lhe socos e 

chutes, derrubando-o ao chão, causando na vítima as lesões corporais 

descritas no exame de corpo de delito (fls. 18/19), a saber, 3 (três) 

escoriações superficiais, sendo uma nasal, uma labial e uma no terço 

superior do antebraço. As agressões só cessaram quando Gilmar da Silva 

Ribeiro (fls. 20/21), colega da vítima, pediu socorro aos seguranças do 

evento. Gilmar viu que WELEN era um dos agressores, porém ressaltou 

que eram 6 (seis) os ofensores. WESLEN FERNANDO RODRIGUES negou 

o fato a ele imputado. Confessou que indagou a Gilberto se fora ele quem 

tinha espancado Mateus (primo de WESLEN) quase até a morte na festa 

da queima do alho, bem ainda afirmou que derrubou a vítima ao solo com o 

pé/rasteira quando ela tentou sair correndo, mas disse que foi o primo dele 

e outras pessoas que estavam no local que teriam agredido Gilberto. 

Instruem a denúncia B.O. (fl. 6/5) e Representação criminal (fl. 14). 3. 

Pedido Diante do exposto, denuncio WESLEN FERNANDO RODRIGUES, 

como incurso na conduta típica descrita no art. 129, caput, do Código 

Penal, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o 

acusado, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória. 

Requeiro expressamente a fixação de valor mínimo de danos morais à 

vítima (art. 387, inciso V, do CPP), no patamar mínimo de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Jauru/MT, 30 de abril de 2018. DANIEL LUIZ DOS SANTOS 

Promotor de Justiça Vítima e Rol de Testemunhas: 1. Gilberto gomes 

Batista – Vítima (fl. 12/13 e 15); 2. Gilmar da Silva Ribeiro – testemunha 

presencial (fl. 20/21); 3. José Horácio Neto da Silva – policial militar (fl. 6).

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou WESLEN FERNANDO RODRIGUES, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica no art. 129, caput, do CP.Recebida a 

denúncia (pág. 85), o réu não foi encontrado para citação conforme 

certidão de pág. 98.O Ministério Público manifestou-se pela citação 

editalícia (pág. 103).DECIDO.Em razão das tentativas frustradas de 

localização do denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Após o 

prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 734-70.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARLES DIAS SILVA, 

para devolução dos autos nº 734-70.2013.811.0047, Protocolo 31921, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-61.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000058-61.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:RONALDO 

NOGUEIRA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONALDO 

NOGUEIRA MACHADO POLO PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 

78255-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-31.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000060-31.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:RONALDO 

NOGUEIRA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONALDO 

NOGUEIRA MACHADO POLO PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 

78255-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000042-78.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do ilustre Causídico para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, apresente manifestação requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-26.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação dos ilustres causídicos para que, no prazo de 
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10(dez) dias, apresente pagamento de custas, conforme r. decisão 

proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-96.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000099-96.2018.8.11.0047. 

REQUERENTE: MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BOA 

VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Ciente do retorno dos autos e decisão 

proferida (ID 23027592). Intimem-se as partes para requererem o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se com as devidas cautelas. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, 

para providências. Jauru-MT, 4 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-15.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 8010038-15.2017.8.11.0047. 

REQUERENTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Ciente do retorno dos autos e decisão proferida 

pela Turma Recursal (ID 22093215). Verifica-se que a parte requerida 

CLARO S.A informou o cumprimento da obrigação (ID 22748760 e 

22748763). Posto isso, intime-se a parte autora quanto ao retorno dos 

autos a este Juízo, para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para providências. 

Jauru-MT, 4 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA DA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000133-08.2017.8.11.0047. 

REQUERENTE: VAGNA DA CONCEICAO DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ciente do retorno dos autos e 

decisão proferida pela Turma Recursal (ID 23888422). Intime-se as partes 

para requererem o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas. Intime-se. 

Cumpra-se. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 5 de fevereiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000503-16.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000503-16.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

promovida por CLÁUDIA GRACIELA CORREA BENTO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Infere-se dos autos que a presente fora originalmente 

proposta na Vara Única deste Juízo, tendo sua competência declinada 

para o Juizado (ID 21815674) – pág. 34. Verifica-se que o exequente 

apresentou os cálculos da execução (ID 21815674) – pág. 2, pugnando 

pela citação da parte executada. O Juízo recebeu a inicial e determinou a 

citação do executado (ID 21815674) – pág. 19. Devidamente citado o 

executado permaneceu inerte (ID 21815674) – pág. 21. Após, a 

redistribuição foi feita a intimação do executado, tendo este requerido a 

expedição do RPV, para que seja efetuado o pagamento (ID 23661145). 

Neste diapasão, a homologação do valor executado é a medida adequada. 

DISPOSITIVO Desta forma, HOMOLOGO os valores apresentados pela 

parte exequente (ID 21815674) – pág. 2, determinando as seguidas 

medidas: a) Encaminhe-se o expediente homologado ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar do Tribunal de Justiça para cálculo das DEDUÇÕES e 

ATUALIZAÇÕES; nos termos do Provimento n° 11/2017-CM, mormente art. 

3°, §5°, do Provimento. b) Em seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício 

requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. c) Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste 

processo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 6 

de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-89.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000147-89.2017.8.11.0047. 

REQUERENTE: NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Ciente do retorno dos autos e decisão proferida 

pela Turma Recursal (ID 24348955). Intime-se as partes para requererem o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se com as devidas cautelas. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, 

para providências. Jauru-MT, 6 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000476-33.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS FABIO PEREIRA SOUZA ALECRIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000476-33.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI REQUERIDO: 

LIS FABIO PEREIRA SOUZA ALECRIM Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por G S DA CUNHA JUNIOR CONFECÇÕES EIRELI, 

em face de LIS FABIO PEREIRA SOUZA, partes qualificadas nos autos. 

Infere-se da certidão do OJA (ID 24595896) que o requerido não foi citado, 

uma vez que não mais reside neste município. A autora pediu o prazo de 
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90 (noventa) dias, a fim de localizar o endereço do requerido, em petição 

datada de 16/10/2019, bem como a suspensão do feito. É o relatório. 

Decido. Sabe-se que os processos dos juizados se orientam, dentre 

outros princípios, pela celeridade, conforme art. 2° da Lei 9.099/95. No 

mesmo norte, as causas de suspensão do feito estão descritas nos 

artigos 313 a 315 do CPC, sendo que, no caso concreto, o pedido de 

suspensão não se subsome a nenhuma das hipóteses legais. 

DISPOSITIVO Posto isso, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, informar nos autos o endereço atualizado o requerido. Com a 

informação, designe nova audiência de conciliação, de acordo com a 

pauta dos Juizados. Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru-MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-93.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ VENANCIO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010059-93.2014.8.11.0047. EXEQUENTE: BRAZ VENANCIO CARDOSO 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por OI S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição 

dirigida ao juízo, com indicação de erro, obscuridade, contradição ou 

omissão e pedido de modificação da sentença – efeito infringente. Assim, 

DETERMINO a intimação da parte embargada para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

uma vez que seu eventual acolhimento implica a modificação da sentença 

embargada – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e 

§§. Jauru, 15 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000601-98.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000601-98.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por ARLES 

DIAS SILVA em face do ESTADI DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 21 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000686-84.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000686-84.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por CLÁUDIA GRACIELA 

CORREA BENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 23 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000666-93.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000666-93.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por CLÁUDIA GRACIELA 

CORREA BENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 23 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000080-56.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JB ANDRADE CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 535 de 673



Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000080-56.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JB ANDRADE CONSTRUCOES 

LTDA REQUERIDO: A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP Visto 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JB ANDRADE 

CONSTRUÇÕES LTDA em face de A.D.S. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS 

LTDA, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter firmado um 

contrato verbal com a requerida para a prestação de serviços de locação 

de 36 (trinta e seis) peças de andaimes. Sustenta que os andaimes foram 

utilizados nas obras da subestação de energia elétrica, na qual a 

requerida estava a atuar. Afirma que os andaimes foram utilizados por 69 

(sessenta e nove) dias, com término em 14/08/2017, porém não houve o 

pagamento da locação dos bens. Descreve ter mantido contato com a 

requerida, sendo-lhe pedido que buscasse o escritório de contabilidade 

João Augusto, a fim de que fosse encaminhado o recibo contendo a 

discriminação do serviço prestado, o valor e a conta para depósito. 

Assevera que realizou o solicitado pelo requerido e encaminhou o recibo 

assinado com as especificações acima, na data de 27/11/2018, porém, 

após essa data, o requerido não mais atendeu às ligações do autor e não 

efetuou o pagamento dos valores. De outro norte, a requerida não nega a 

utilização dos andaimes, contudo esclarece que a utilização ocorreu no 

ano de 2018. Aduz que a dívida está quitada, conforme recibo assinado 

pela própria autora. É o relatório. Decido. Como inexiste controvérsia 

acerca da efetivação do contrato de locação, permanecendo a lide 

apenas em relação ao pagamento ou não do débito, entendo que, diante 

das peculiaridades do caso concreto, cabível a inversão do ônus da 

prova. Explico. Via de regra, a distribuição do ônus da prova ocorre de 

modo estático, ou seja: do autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

e do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Ocorre que o §1° do art. 373 do 

CPC, traz a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, 

vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Negritei Na 

demanda trazida a julgamento o autor afirma que encaminhou o recibo de 

pagamento ao requerido, a pedido deste, a fim de que fossem 

discriminados os serviços, o valor e de que pudesse ser realizado o 

pagamento do débito. No entanto, após o envio do recibo, de acordo com o 

autor, não houve o pagamento. Desta feita, como o requerido confirma em 

contestação a utilização dos bens e afirma que já quitou o débito, o que, 

segundo a sua versão dos fatos, seria comprovado pelo próprio recibo 

trazido aos autos pelo autor, tem-se que o requerido possui facilidade em 

se desincumbir do ônus probatório. Isso porque, de acordo com o recibo 

juntado aos autos (id. 18257731 - Pág. 1 ), vislumbra-se que ficou 

consignado o seguinte: Dados para depósito: Banco: 784-Sicredi Agência: 

0805 – Araputanga – MT C/C: 81837-2 – JB Andrade Construções Ltda 

CNPJ: 29.870.428/0001-77 Ou seja, há expressa previsão no recibo da 

forma de pagamento, qual seja: depósito em conta. Assim, como o 

requerido sustenta já ter efetivado o pagamento, o que seria demonstrado 

pelo recibo juntado aos autos, vislumbro que a prova da realização do 

depósito é de fácil demonstração pelo requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, inverto o ônus da prova em favor da parte autora e, por 

conseguinte, determino a intimação das partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem se têm interesse na produção de demais 

provas ou no julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Jauru, 

23 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-78.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ORANDIRA CLEMENTINA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000085-78.2019.8.11.0047. REQUERENTE: ORANDIRA CLEMENTINA 

SAMPAIO REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUICAO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Preliminar. - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a 

preliminar, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. Os pedidos da autora são 

procedentes. Trata-se de reclamação, ajuizada por ORANDIRA 

CLEMENTINA SAMPAIO, em desfavor de ÁGUAS DE JAURU 

ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A, aduz a parte autora que a fatura 

correspondente ao mês de SETEMBRO de 2018, no valor de R$ 304,07 

(trezentos e quatro reais e sete centavos), teve um aumento abrupto no 

valor, levando em conta a diferença do histórico de consumo. Afirma que 

matrícula n° 1275-0, hidrômetro Y14S143141, da unidade consumidora, 

sempre teve como cobrança a taxa mínima, entre R$ 22,00 e R$ 24,00, até 

porque não habita família no local. No imóvel irá construir outra edificação. 

Sustenta que tentou resolver a questão na via administrativa, porém sem 

sucesso, culminando na suspensão do fornecimento de água, devido ao 

não pagamento da fatura referida. Requer a readequação da fatura e o 

restabelecimento do fornecimento de água. Por outro turno a 

concessionária alega que o débito é devido, haja vista que não foi 

encontrado qualquer irregularidade no medidor ou vazamento. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se 

pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, 

p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, foi 

invertida o ônus da prova em favor da consumidora. Da análise das 

alegações e documentos apresentados pela autora em cotejo com a 

contestação apresentada pela parte requerida, verifica-se incontroverso 

que as faturas anteriores a setembro de 2018 traziam o valor de cobrança 

entre R$ 22,00 e R$ 24,00, tendo, no mesmo em comento, havido o 

cobrança no valor de R$ 304,07 (trezentos e quatro reais e sete 

centavos). A reclamada não trouxe comprovações para apurar tamanha 

diferença, assim, a revisão é medida de rigor. A fatura no valor de R$ 

304,07 (trezentos e quatro reais e sete centavos), referente ao mês de 

SETEMBRO de 2018, deve ser corrigida considerando o consumo médio 

mensal dos últimos doze meses antes da expedição da fatura. Nesse 

sentindo, CONSUMIDOR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 REVELANDO 

EXCESSIVO CONSUMO, INCOMPATÍVEL COM A MEDIÇÃO USUAL DA 

UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS QUE JUSTIFIQUEM O CONSUMO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA 

PROVA DO EFETIVO CONSUMO CABÍVEL À DEMANDADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. (TJ-RS , Relator: Ricardo 

Torres Hermann, Data de Julgamento: 06/12/2011, Primeira Turma Recursal 

Cível) DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, Julgo PROCEDENTE o pedido inaugural para: DECLARAR 

INEXISTENTE a dívida consubstanciada na fatura de R$ 304,07 (trezentos 

e quatro reais e sete centavos), referente ao mês de SETEMBRO de 2018, 

objeto da lide, determinando a sua revisão, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses 

anteriores à fatura discutida. Diante da essencialidade do fornecimento de 

água, defiro a tutela de urgência para determinar à requerida que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, restabeleça o fornecimento de água na unidade 

consumidora matrícula n° 1275-0, hidrômetro Y14S143141, objeto da lide, 
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sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 até o limite de R$ 10.000,00. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000488-47.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000488-47.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: GILMAR ALVES FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por 

GILMAR ALVES FERREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Partes qualificadas no feito. De acordo com o carreado ao 21751326 - 

Pág. 1, a presente fora originalmente proposta na Vara Única deste Juízo, 

tendo sua competência declinada para o Juizado, conforme decisão de 

21751332 - Pág. 59. Compulsando os autos, verifica-se que já houve 

remessa ao Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou cálculo 

de liquidação (21751332 - Pág. 42). Consigno que não fora efetivado 

nenhum ato constritivo, pois, conforme o inicialmente narrado, fora 

declinada a competência para o Juizado. Este Juízo, no ID 22043388 - Pág. 

1/2, ratificando os atos decisórios proferidos e demais passíveis de 

aproveitamento, determinou o regular processamento na fase atual e a 

intimação da parte executada. A parte exequente, no id 23878613 - Pág. 1, 

pugna pelo bloqueio/sequestro de valores, no total de R$ 18.835,47. Foi 

certificado o decurso do prazo para a manifestação da parte executada 

(ID 23958302 - Pág. 1). No ID 25740662 - Pág. 1 a parte credora aporta 

termo de entrega de certidão de crédito. Vieram-me os autos conclusos. É 

a síntese. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento sobre o tema, 

vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido relativo aos 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, de 

modo que os descontos legais obrigatórios devem ser retidos pela própria 

autoridade administrativa. A conclusão referida tem por fundamento o 

disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a 

seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

APRESENTADO PELA FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS 

OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o cumprimento individual 

da sentença instruído com documentos suficientes à demonstração da 

titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do débito mediante 

simples operação aritmética, desnecessária prévia liquidação, consoante 

autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. A alegação de 

excesso de execução deve vir acompanhada da declaração do valor que 

o impugnante entende devido, com a apresentação de planilha, sob pena 

de não se conhecer da irresignação, dada a impossibilidade material de 

proceder à sua análise, ex vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de 

Ritos. 3. Os valores atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física 

e os descontos previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao 

servidor devem ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo 

à autoridade administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo 

determinar os descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 

do Supremo Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de 

pequeno valor, em separado, para adimplemento de honorários 

advocatícios contratuais, conquanto, a relação contratual estabelecida 

entre advogado e cliente em nada interfere no débito que a Fazenda 

Pública possui com o vencedor da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 

03302994320188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de 

Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

13/02/2019) Negritei Sobreleva ainda pontuar que a presente execução foi 

distribuída em 13/08/2014 (id. 21751329 - Pág. 6), portanto inaplicável a 

limitação trazida pela Lei Estadual n° 10.656/2017, pois anterior à sua 

vigência. Considerando o acima exposto, ante a inércia da parte 

executada, verifico ser necessária a constrição dos valores para o 

prosseguimento do feito. Destarte, defiro parcialmente o pleiteado pela 

parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via penhora online, 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição financeira, em 

nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 16.903,27 (dezesseis 

mil, novecentos e três reais e vinte e sete centavos) (21751332 - Pág. 42). 

Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. Ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Jauru/MT 29 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000003-18.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON RICARDO GOMES PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORSI & RODRIGUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000003-18.2017.8.11.0047. 

REQUERENTE: MARLLON RICARDO GOMES PIO REQUERIDO: CORSI & 

RODRIGUES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

promovido por MARLLON RICARDO GOMES PIO em face de CORSI & 

RODRIGUES LTDA e EVALDO CORSI JUNIOR. A sentença (id 15530529) 

deu parcial procedência ao pleito inicial, condenando os requeridos de 

forma solidária. Intimados, permaneceram inertes sem apresentar 

comprovante de cumprimento da sentença (id 26711669). Certificado o 

trânsito em julgado (id 26711653), a parte autora (id 27659234) requer o 

cumprimento da sentença com fulcro nos art. 513 e 523 do CPC. Juntou 

nos autos planilha de cálculo (id 27659236). Pois bem. DISPOSITIVO Dessa 

forma, intime-se os requeridas para pagarem o débito constante no cálculo 

(id 2765936), no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerido, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput, do art. 525, do CPC, manifeste-se a parte 

requerente no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Jauru-MT, 30 de janeiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-84.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000201-84.2019.8.11.0047 REQUERENTE: SANDRA FERREIRA 

RAMALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 537 de 673



partes SANDRA FERREIRA RAMALHO e VIVO S/A – TELEFONICA BRASIL 

S/S, em que aquela deixou de comparecer na audiência para a qual foi 

intimada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A parte reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. In limine, demonstrando o conjunto de fatos 

fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – 

NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa 

para pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ocorre que, a concessão de 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas – NCPC, art. 98, § 4º - e, 

consequentemente, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário. – NCPC, art. 98, § 3º. Nesses termos: “JUIZADO ESPECIAL. 

SESSÃO CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA IMOTIVADA DO AUTOR. EXTINÇÃO 

DO FEITO. DESÍDIA CARACTERIZADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 

12 DA LEI 1.060/50. 1. A AUSÊNCIA IMOTIVADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO CULMINA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, PORQUANTO OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, INSCULPIDOS NO ART. 2º DA LEI 9.099/95, PRIMAM PELA 

PRESENÇA PESSOAL DAS PARTES A FIM DE QUE RESTE VIABILIZADA 

EM TODA SUA INTEIREZA A POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. 2. INEXISTE 

VÍCIO A MACULAR A VALIDADE DA INTIMAÇÃO SE A MISSIVA É 

REMETIDA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA VESTIBULAR, 

CONTENDO O AR ASSINATURA DE PESSOA, DADA EM NOME DA PARTE 

CIENTIFICADA, BEM ASSIM ASSINATURA DO CARTEIRO. 3. A AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO 

É MOTIVO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO 

DO FEITO, SE AO ATO JUDICIAL TAMBÉM NÃO COMPARECEU A PARTE 

OU SEU REPRESENTANTE DEVIDAMENTE INTIMADO, POR SER 

OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DO DEMANDANTE. 4. O FATO DE ESTAR A 

PARTE SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, NÃO INIBE A 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS, MAS, APENAS, SERVE DE MOTIVO DE 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, NOS MOLDES DO ARTIGO 12 DA LEI 

1.060/50. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJ-DF - ACJ: 

20060110901505 DF, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

25/11/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 19/01/2009 Pág. 96). Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem 

como CONDENO a parte reclamante SANDRA FERREIRA RAMALHO no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita deferida, não demonstrada a alteração da situação 

financeira da parte, bem como permanecendo a condição suspensiva da 

exigibilidade, DETERMINO que proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Diversamente, se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que certificou, demonstrado que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, portanto hipótese de não estar isenta a parte, intime-a para 

recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual, transcorrido in albis, resultará na informação do valor para inscrição 

na dívida ativa, protesto e anotação na margem da distribuição/sistema 

para que, diante de eventual solicitação de certidão, possa constar a 

referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte final do Enunciado 

n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e alterado no XV, extinguindo-se, passado o 

prazo do quinquênio, tais obrigações do beneficiário. – NCPC, art. 98, § 3º. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 3 de julho de 2019 - 20:09:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000054-92.2018.8.11.0047 REQUERENTE: JUCELY MARCOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

ajuizada por JUCELY MARCOS DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., em que requer, entre pedidos outros, que 

seja determinado a exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito 

em definitivo, a declaração de inexistência de débito – R$ 133,44 (cento e 

trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) - e a condenação a 

compensar o dano imaterial, sob a afirmação de que “desconhece desta 

negativação aqui debatida face a ré, no entanto o autor não tem em mente 

a solicitação de serviço ou produto que ocasionou a presente e indevida 

cobrança, face ao contrato”. Audiência de conciliação realizada sem 

acordo entre as partes. A parte reclamada apresentou 

defesa/contestação e alegou como preliminares a ausência de condição 

da ação pela falta de interesse de agir e a inépcia da exordial por 

apresentar documento unilateral. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos pela regularidade do débito decorrente do uso do cartão e 

negativação da mora. Impugnou-a a parte adversa, de forma genérica e 

discorrendo sobre serviço de telefonia, quando o objeto da lide é débito 

decorrente da utilização e cartão de crédito. É o necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante busca 

a condenação em obrigação de fazer, declaração de inexistência de 

débito e condenação em dano imaterial e a adversa alegou como 

preliminares a ausência de condição da ação pela falta de interesse de 

agir e a inépcia da exordial por apresentar documento unilateral, os quais 

rejeito porque o interesse de agir decorre da resistência da reclamada em 

atender ou reconhecer os pedidos apresentados na exordial, ou seja, em 

que pese aparente falta de procura para a solução/sanatória extrajudicial 
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da questão objeto da lide, fato é que apresentou defesa de mérito e 

resiste ao que pleiteia a parte autora. Ademais, quanto ao documento 

juntado e que não resulta em inépcia alguma da exordial, pois considerado 

meio de prova e disponibilizado ao contraditório e ampla defesa da parte 

adversa, verifico que decorre de aparente consulta ao SCPC e, portanto, 

pode ser impugnado de forma específica pela reclamada com a juntada de 

outros que contradizem ou a demonstração de irregularidade, mormente 

no caso de instituição financeira quem tem amplo acesso aos cadastros 

restritivos Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. A parte reclamante 

nega a contratação e afirma que “desconhece desta negativação aqui 

debatida face a ré, no entanto o autor não tem em mente a solicitação de 

serviço ou produto que ocasionou a presente e indevida cobrança, face 

ao contrato”, contudo a parte adversa apresentou a defesa/contestação 

com documento que prova a aparente contratação e utilização do cartão 

de crédito com regularidade do débito e posterior inscrição/negativação 

nos cadastros restritivos de crédito, cujo adimplemento/pagamento não 

demonstrou a parte autora quando da impugnação, pelo contrário, 

apresentou-a de forma genérica e com assunto estranho ao processo, 

pois relacionado a eventual serviço de telefonia. A parte reclamada 

defende a contratação, cobrança e procedimentos por ela utilizados, 

agindo no exercício regular do direito – causa excludente de ilicitude. Não 

bastasse isso, da consulta juntada com a exordial é possível verificar que 

a parte reclamante JUCELY MARCOS DOS SANTOS teve diversos 

cheques devolvidos pela falta de provisão em fundos – motivo 12 - entre 

abril e maio de 2015, assim como o nome negativado pelas Telefônica 

Brasil S.A., em outubro de 2015, Sicredi Noroeste MT, em julho de 2015, e 

Banco Bradesco S.A. em fevereiro de 2017, tentando a “aventura” junto 

ao Poder Judiciário em relação ao débito da Bradesco Cartões, talvez 

porque era o mais antigo. Ocorre que a fornecedora fez a juntada de 

documentos diversos, ente os quais os extratos do cartão de crédito VISA 

NACIONAL final 0138, em que é possível aferir compras realizadas em 

2015, quando da negativação, na Casa dos Colchões em Jauru, Auto 

Posto Alvorada em Figueirópolis D’Oeste, Hotel Porto Belo em Cáceres e 

SKY, bem como os débitos resultarem das taxas e encargos decorrentes 

da contratação, cuja impugnação específica da parte autora ou 

demonstração de adimplemento sequer ocorreu, tornando regular a 

conduta da reclamada. Ademais, a consulta por mim realizada em juntada 

em anexo apresenta diversas inscrições junto ao SPC e SERASA, o que 

demonstra aparentar ser devedor contumaz e, portanto, "despreocupado" 

com seu direito da personalidade e nome "na praça" como quer fazer crer 

para pleitear a indenização por dano moral/imaterial. Por fim, verifico ser o 

caso de condenar a parte reclamante nas sanções/perdas e danos 

decorrentes da sua litigância de má-fé, uma vez que violou seus deveres 

e, no mínimo, expôs os fatos em juízo, especificamente na petição inicial, 

em desconformidade com a verdade/alterou a verdade dos fatos, formulou 

pretensão quando ciente de que eram destituídas de fundamento/usou o 

processo para conseguir objetivo ilegal e isso causou danos para a parte 

adversa, quem precisou contratar profissionais para se defender e dispor 

tem tempo de seu(s) preposto(s) - NCPC, art. 80, II e III. Aduziu na inicial 

que “desconhece desta negativação aqui debatida face a ré, no entanto o 

autor não tem em mente a solicitação de serviço ou produto que ocasionou 

a presente e indevida cobrança, face ao contrato”, contudo verifiquei que 

os fatos se deram de forma diversa a isso e que o objetivo do processo 

era obter vantagem financeira com o processo sem, sequer, fazer jus a 

qualquer compensação. Condenação em litigância de má-fé que resulta do 

descumprimento do dever processual de expor os fatos em juízo, 

conforme a verdade, procedendo com lealdade e boa-fé, pleiteando de 

modo a perseguir no processo objetivo ilegal. Consequentemente, 

condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a pagar multa no valor 

de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, os quais não justificam a majoração além do 

mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa complexidade e o 

local não é de difícil provimento. Diversamente, deixo de fazê-lo quanto 

ao(à) advogado(a)/patrono(a), porque o art. 32 da Lei n. 8.906 /94 - 

EOAB, veda a condenação, solidária ou exclusiva, do(a) advogado(a) da 

parte por litigância de má-fé no mesmo processo em que ficou verificada a 

temeridade da lide, sendo a eventual má-fé do(a) patrono(a) que possa ter 

causado danos/prejuízo ao seu cliente apurada em ação própria e as 

punições contra esse(a) oriundas do seu órgão de classe – Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

sobre a impossibilidade dessa condenação na ADI n. 2.652 e na 

Reclamação n. 16.043, ou seja, decidiu que tanto os advogados 

particulares quanto os públicos são alcançados pela exceção do art. 14, 

parágrafo único, do CPC, cujo correspondente do NCPC, art. 77, § 6º, é 

expresso no sentido de que, aos advogados privados, eventual 

responsabilidade disciplinar deve ser apurada pelo respectivo órgão de 

classe, ao qual o juiz oficiará. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e, diante do 

reconhecimento da litigância de má-fé suso fundamentada, CONDENO a 

parte reclamante JUCELY MARCOS DOS SANTOS no pagamento de multa 

no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa e a arcar 

com as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios 

do(a) advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 

10% (dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. Após o trânsito em julgado, 

certifique, arquive com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. De 

Araputanga-MT por Jauru-MT, 18 de janeiro de 2019 - 11:29:07. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000158-21.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000158-21.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Sentença->Extinção da Execução->Pagamento Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por FELIPE RICARDO LUCAS 

ROSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (13714805 - Pág. 1). A 

parte credora juntou o termo de entrega de certidão de crédito ( 11092138 

- Pág. 1). Foi expedido o ofício requisitório ao executado (13791350 - Pág. 

1). O prazo decorreu in albis sem o pagamento (15548293 - Pág. 1). A 

parte exequente solicitou o sequestro do valor líquido (15706979 - Pág. 2), 

o que foi deferido pelo Juízo (16188545 - Pág. 4). O executado deixou 

transcorrer o prazo para manifestação sobre o bloqueio sem nada 

requerer (16739304 - Pág. 1). Foi expedido o alvará para pagamento do 

exequente (17078721 - Pág. 1). O Juízo proferiu despacho relativo à 

demonstração da retenção do imposto de renda (19193378 - Pág. 1), 

tendo transcorrido o prazo para manifestação do executado (19947653 - 

Pág. 1). É o relatório. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento 

sobre o tema, vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido 

relativo aos cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, de modo que os descontos legais obrigatórios devem ser 

retidos pela própria autoridade administrativa. A conclusão referida tem 

por fundamento o disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a 

jurisprudência a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA FAZENDA 

MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO 
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VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE 

PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o 

cumprimento individual da sentença instruído com documentos suficientes 

à demonstração da titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do 

débito mediante simples operação aritmética, desnecessária prévia 

liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da 

declaração do valor que o impugnante entende devido, com a 

apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da irresignação, 

dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex vi do 

disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores atinentes 

ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Portanto, REVOGO o despacho de 

id 19193378 - Pág. 1 e, por conseguinte, como já bloqueado o valor líquido 

(16188545 - Pág. 4) e pago ao credor (17078721 - Pág. 1), necessária a 

extinção da execução. Conforme delineado no relatório supra, não pairam 

dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da exequente. Sendo 

assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pelo executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita a dívida 

pelo devedor. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru – MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-96.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010052-96.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Sentença->Extinção da Execução->Pagamento Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (13285156 - Pág. 1). A 

parte credora juntou o termo de entrega de certidão de crédito (12069836 

- Pág. 1). Foi expedido o ofício requisitório ao executado (13520907 - Pág. 

1). O prazo decorreu in albis sem o pagamento (14909490 - Pág. 1). A 

parte exequente solicitou o sequestro do valor líquido (15707703 - Pág. 2), 

o que foi deferido pelo Juízo (16191812 - Pág. 4). O executado deixou 

transcorrer o prazo para manifestação sobre o bloqueio sem nada 

requerer (16863658 - Pág. 1). Foi expedido o alvará para pagamento do 

exequente (17052675 - Pág. 1). O Juízo proferiu despacho relativo à 

demonstração da retenção do imposto de renda (18525409 - Pág. 1), 

tendo transcorrido o prazo para manifestação do executado (19617901 - 

Pág. 1). É o relatório. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento 

sobre o tema, vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido 

relativo aos cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, de modo que os descontos legais obrigatórios devem ser 

retidos pela própria autoridade administrativa. A conclusão referida tem 

por fundamento o disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a 

jurisprudência a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA FAZENDA 

MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO 

VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE 

PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o 

cumprimento individual da sentença instruído com documentos suficientes 

à demonstração da titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do 

débito mediante simples operação aritmética, desnecessária prévia 

liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da 

declaração do valor que o impugnante entende devido, com a 

apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da irresignação, 

dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex vi do 

disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores atinentes 

ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Portanto, REVOGO o despacho de 

id 18525409 - Pág. 1 e, por conseguinte, como já bloqueado o valor líquido 

(16191812 - Pág. 4) e pago ao credor (17052675 - Pág. 1), necessária a 

extinção da execução. Conforme delineado no relatório supra, não pairam 

dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da exequente. Sendo 

assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pelo executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita a dívida 

pelo devedor. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru – MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-12.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010088-12.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Sentença->Extinção da Execução->Pagamento Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por ARLES DIAS SILVA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, verifica-se que já 

houve remessa ao Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou 

cálculo de liquidação (13285417 - Pág. 1). Foi expedido o ofício requisitório 

ao executado (13521057 - Pág. 1). O prazo decorreu in albis sem o 

pagamento (14910544 - Pág. 1). A parte exequente solicitou o sequestro 

do valor líquido (15989373 - Pág. 1), o que foi deferido pelo Juízo 

(16195034 - Pág. 4). O executado deixou transcorrer o prazo para 
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manifestação sobre o bloqueio sem nada requerer (16738588 - Pág. 1). 

Foi expedido o alvará para pagamento do exequente (17106688 - Pág. 1). 

O Juízo proferiu despacho relativo à demonstração da retenção do 

imposto de renda (18525239 - Pág. 1), tendo transcorrido o prazo para 

manifestação do executado (19618277 - Pág. 1). É o relatório. Decido. 

Inicialmente, reviso meu posicionamento sobre o tema, vislumbrando ser 

cabível apenas o bloqueio do valor líquido relativo aos cálculos 

apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, de modo que os 

descontos legais obrigatórios devem ser retidos pela própria autoridade 

administrativa. A conclusão referida tem por fundamento o disposto no art. 

6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a seguir colacionada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA 

FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA 

LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO 

SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

1. Estando o cumprimento individual da sentença instruído com 

documentos suficientes à demonstração da titularidade do crédito, sendo 

possível obter o valor do débito mediante simples operação aritmética, 

desnecessária prévia liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do 

Código de Processo Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir 

acompanhada da declaração do valor que o impugnante entende devido, 

com a apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da 

irresignação, dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex 

vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores 

atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Portanto, REVOGO o despacho de 

id 18525239 - Pág. 1 e, por conseguinte, como já bloqueado o valor líquido 

(16195034 - Pág. 4) e pago ao credor (17106688 - Pág. 1), necessária a 

extinção da execução. Conforme delineado no relatório supra, não pairam 

dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da exequente. Sendo 

assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pelo executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita a dívida 

pelo devedor. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru – MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21641 Nr: 769-61.2012.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BALDOINO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. DERCIO LUPIANO DE ASSIS para que se 

manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de suspensao 

do feito, nos termos do despacho de fls. 368.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-92.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE JASUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 14:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-40.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 13:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-25.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 13:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-10.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 13:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-77.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 14:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-62.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON FERREIRA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-37.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado 

Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 13:00 , 

devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do 

Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)

-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-89.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado 

Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 13:40 , 

devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do 

Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)

-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-74.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BEZERRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado 

Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , 

devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do 
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Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)

-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-59.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FERNANDES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado 

Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 14:20 , 

devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do 

Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)

-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-06.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por JOSÉ MARTINS 

DA SILVA, qualificada nos autos, em face de BANCO PAN S.A., também 

identificado, buscando a parte reclamante, liminarmente, obrigar o 

reclamado a se abster de continuar efetuando os descontos de 

empréstimos realizados no benefício da parte autor, a qual não concorda 

com os mesmos, visto que foi realizado com valores diferentes do 

requerido. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de 

tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais 

deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da 

Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No 

caso, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da 

tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à 

verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados, os 

quais demonstram a cobrança de prestações de empréstimo não 

contratado pelo autor. Ademais, o dinheiro existente em conta-corrente 

e/ou poupança não é da instituição bancária, mas sim de propriedade do 

correntista, do consumidor, sendo que o banco, em princípio, não poderá 

efetuar nenhum débito, desconto, bloqueio ou caução, sob pena de 

infringência, dentre outros dispositivos legais, dos artigos 5º inciso XXXII, 

da Constituição Federal, e 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do 

Consumidor. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é 

evidente, já que a reclamante está sendo privado de significativa parcela 

de sua aposentadoria, o que poderá ensejar prejuízo de ordem material e 

emocional, uma vez que ao consumidor cabe eleger, nos momentos de 

dificuldades, as prioridades na utilização de seu dinheiro. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido liminar, contido na inicial, 

para o fim de determinar que a parte requerida junte aos autos os 

contratos de empréstimos realizados pelo autor, bem como deixe de 

efetuar o desconto mensal no valor de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois 

reais), referente ao empréstimo n. 323325037-6, na aposentadoria da 

parte autora, JOSÉ MARTINS DA SILVA, CPF 515.558.754-91, em quanto 

durar a presente ação, sob pena de incorrer em multa cominatória de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia (artigo 84 e §§ do CDC), em benefício da 

parte autora, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo 

do imediato cumprimento da providência supra, designe-se sessão de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se ofício para o INSS 

determinando a suspensão do desconto dos valores de empréstimos 

consignados, feitos em favor do BANCO PAN S.A no valor de R$ 232,00 

(duzentos e trinta e dois reais), com contrato bancário de nº 323325037-6. 

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-41.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-59.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA para 
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comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2019 Hora: 14:15 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-88.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2020 Hora: 16:45 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-88.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificadas 

nos autos. 2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do 

mérito, com o arquivamento definitivo dos autos. 3. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas e honorários, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-59.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2019 Hora: 14:15 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-59.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 
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vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-77.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução com as partes já qualificados nos 

autos. 2. O exequente deixou de indicar bens passíveis de penhora em 

nome parte executada, o que enseja a extinção do feito conforme a dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3. ANTE O EXPOSTO, com base 

no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9,0099/95, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. 4. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DE NOVAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DUARTE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAVO GOMES DE NOVAES OAB - BA21154 (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: OLAVO 

GOMES DE NOVAES OAB: BA21154 Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/09/2017 Hora: 

16:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DE NOVAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DUARTE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAVO GOMES DE NOVAES OAB - BA21154 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja expedido ofício para o 

SPC e SERASA, visando a negativação do nome da parte executada 

LINDOMAR DUARTE DA SILVA. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 64912 Nr: 181-60.2015.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO JOSÉ VERUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal bem 

como informe o atual endereço os demais Requeridos, no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Diligências necessárias.

Marcelândia, 7 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 580-50.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra 

solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de relaxamento da 

prisão preventiva do denunciado EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA.3. 

Ciência ao Ministério Públ ico.4.  Int ime-se.5.  Di l igências 

necessárias.Marcelândia, 7 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 1351-28.2019.811.0109

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON MEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O

 Vistos.

1. Ciente do Acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça (fls. 37 e 

seguintes).

 2. Assim, considerando que foi reduzida a pena do acusado para 08 

(oito) anos, fixando o regime semiaberto para cumprimento da pena, e 

tendo em vista que o acusado não possui antecedentes registrados em 

seu nome, conforme consulta nesta data ao Sistema processual Apolo, em 

que pese ainda não tenha transitado em julgado o Acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça, revogo a prisão do acusado Maicon Meira Rodrigues, 

uma vez que não se fazem mais presentes os requisitos e/ou 
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pressupostos que ensejaram o decreto preventivo, bem como pela fixação 

do regime semiaberto, sendo que não há mais que se falar em manutenção 

da ordem pública, que há muito foi restabelecida, custódia cautelar por 

conveniência da instrução processual, além do fato de se tratar de réu 

primário e possuidor de bons antecedentes.

3. Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MAICON MEIRA 

RODRIGUES, devendo o mesmo ser colocado em liberdade, salvo se por 

outro motivo estiver preso.

4. Oficie-se ao relator do HC nº 1019579-702018.8.11.0000 da pressente 

decisão, com urgência.

5. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49429 Nr: 1254-43.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MIRANDA DO AMARAL, ADRIANO 

MACHADO, MARCIO PRIGOL, JOSÉ CALAÇA DE MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAZUZA MARTINIS GOMES - 

OAB:26509/O, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT, Jadeir 

Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, JOSEANE BORGES LOIOLA - 

OAB:17.803-B, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos.

1. Tendo em vista que esta magistrada está respondendo, 

cumulativamente, como juíza titular da comarca de Cláudia/MT e por 

designação nesta comarca de Marcelândia/MT, conforme Portaria n° 1110, 

publicada em 26.08.2019, além de responder pelo Cartório de Cláudia- MT 

(32° Zona Eleitoral), CANCELO a solenidade designada nestes autos, 

visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo haja a assunção de magistrado titular da Comarca de 

Marcelândia/MT.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 60096 Nr: 28-32.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER RODRIGUES FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:0858878

 Vistos.

1. Intime-se a parte exequente para manifestar sobre o cálculo elaborado 

pelo Juízo à fl. 144, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67902 Nr: 221-08.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS SOUSA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos.

1. Tendo em vista que esta magistrada está respondendo, 

cumulativamente, como juíza titular da comarca de Cláudia/MT e por 

designação nesta comarca de Marcelândia/MT, conforme Portaria n° 1110, 

publicada em 26.08.2019, além de responder pelo Cartório de Cláudia- MT 

(32° Zona Eleitoral), CANCELO a solenidade designada nestes autos, 

visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo haja a assunção de magistrado titular da Comarca de 

Marcelândia/MT.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72299 Nr: 853-97.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBdCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos.

1. Tendo em vista que esta magistrada está respondendo, 

cumulativamente, como juíza titular da comarca de Cláudia/MT e por 

designação nesta comarca de Marcelândia/MT, conforme Portaria n° 1110, 

publicada em 26.08.2019, além de responder pelo Cartório de Cláudia- MT 

(32° Zona Eleitoral), CANCELO a solenidade designada nestes autos, 

visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo haja a assunção de magistrado titular da Comarca de 

Marcelândia/MT.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-64.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

8010001-64.2015.8.11.0109 Requerente: INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO 

DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP Requerente: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença de condenação em honorários de sucumbência, 

proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema. 2. Nos 

termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se 

a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no valor 

apresentado na última atualização trazida (id n°17215300), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da 

condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o não 

pagamento, intime-se a parte autora para atualização do débito e para 

manifestar no que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. 4. 
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Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-64.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA BETH INVITTI OAB - MT24057/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

8010001-64.2015.8.11.0109 Requerente: INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO 

DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP Requerente: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença de condenação em honorários de sucumbência, 

proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema. 2. Nos 

termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se 

a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no valor 

apresentado na última atualização trazida (id n°17215300), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da 

condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o não 

pagamento, intime-se a parte autora para atualização do débito e para 

manifestar no que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. 4. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001020-23.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 03/03/2020, às 16:00 horas, na sede 

deste Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na 

referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-11.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LOVISON OAB - MT19013/O (ADVOGADO(A))

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000055-11.2020.8.11.0111 

Autor: CANDIDA BATISTA DOS SANTOS Réu: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação no ID 28775218. Matupá/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA 

MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53275 Nr: 1384-22.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:MT Nº19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 INTIMO a Exequente, por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste quanto aos documentos juntados pelo Executado (fls. 82/85), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4477 Nr: 493-45.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Carlos Teixeira Brito, IARA PEREIRA 

MORAIS, KYMB, JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORBERTO JOSÉ GEHLEN, 

MARIA ERONDINA S. GELHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/O, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071/O

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente para providenciar o 

pagamento da diligência referente a expedição do mandado de penhora e 

avalição, através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, devendo juntar aos autos a guia recolhida, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36631 Nr: 1472-31.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRA DE LOURDES MELLO KESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente, considerando o teor da 

certidão de fl. 53, para requerer o que entender necessário e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50615 Nr: 488-13.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREDINA BUENO DA ABADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a Exequente, por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste quanto a certidão de fl. 88, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50975 Nr: 865-81.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA, VERONICA 

DANTAS TEIXEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 INTIMO o Exequente, por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), para que 

apresente planilha atualizada do débito, conforme já determinado (fl. 63), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51830 Nr: 1727-52.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOURENÇO BERTINETTI, LOURI CERON 

BERTINETTI, Sociedade Hospitalar Bertinetti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 INTIMO os Executados, por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), acerca 

da sentença proferida nos autos, cujo teor segue transcrito: "Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA contra SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA, em relação 

à C.D.A nº 20129352, com fundamento no artigo 156, I, do Código 

Tributário Nacional c/c o artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, a teor do artigo 26 da Lei 6.830/80. Revogo eventuais constrições 

judiciais pendentes. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Matupá (MT), 12 de setembro de 2019. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 1325-34.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica Cavalli Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12.605-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Exequente por todo o conteúdo 

da certidão de fl. 83, para que no prazo legal, manifeste-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54744 Nr: 939-67.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMIZZOLLO & ROCHA OMIZZOLLO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:9.084-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte Exequente, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de Vila Rica/MT para cumprimento 

do mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55247 Nr: 1346-73.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Neves de Carvalho, KASSIO ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Exequente, por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste quanto a petição de fls. 46/47, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000069-92.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUCAS DE MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000069-92.2020.8.11.0111. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REQUERIDO: LEONARDO 

LUCAS DE MEIRA Vistos. Trata-se de pedido de busca e apreensão 

embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual o 

requerente COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES 

RIOS MT/PA., pretende alcançar o bem que se encontra em posse de 

LEONARDO LUCAS DE MEIRA, em decorrência do contrato de 

financiamento de bens com garantia fiduciária, em que se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no 

artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário, ou mediante instrumento de protesto. No caso judicializado, a 

mora da parte requerida ficou devidamente atestada pelos documentos 

juntados na inicial, notadamente pelo aviso de recebimento da notificação 

extrajudicial. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, com subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

cautelar de busca e apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que 

deve ser depositado em mãos do preposto da parte autora (que deverá 

ser identificado no mandado e, no termo de depósito, deverá constar 

inclusive o endereço para futura localização). 1 - De acordo com o art. 3º, 

§ 14, do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos". Contudo, a falta de 

entrega dos documentos não impedirá o cumprimento da diligência. 2- 

Promova-se a restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a 

respectiva baixa quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º 

do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014. 3- Destaco 

que transcorridos 5 (cinco) dias após o transcurso do prazo para o 

regular pagamento integral da dívida, serão consolidadas a posse e 

propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, 

do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, j. 14.05.2014, pub. 27.05.14). 4- Também do cumprimento da 

liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, 

sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do 

débito pago, ainda que a parte devedora já tenha depositado a 

integralidade da dívida; 5- Encontrando o bem em Comarca distinta da 

competência desse Juízo, desde já, determino que conste no mandado de 

busca e apreensão a ordem de apreensão do bem, independente de 

distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do 

Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14. 6- DEFIRO os 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-40.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDUARDO FERREIRA SCHELL (REQUERIDO)

E. F. SCHELL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000066-40.2020.8.11.0111. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REQUERIDO: E. F. 

SCHELL - ME, EDUARDO FERREIRA SCHELL Vistos. Trata-se de pedido de 

busca e apreensão embasado em contrato garantido por alienação 

fiduciária, pelo qual o requerente COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – 

SICREDI GRANDES RIOS MT/PA., pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse de E F SCHELL ME e EDUARDO FERREIRA SCHELL, em 

decorrência do contrato de financiamento de bens com garantia fiduciária, 

em que se vê a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. 

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário, ou mediante instrumento de protesto. No 

caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente atestada 

pelos documentos juntados na inicial, notadamente pelo aviso de 

recebimento da notificação extrajudicial. Assim, atendendo ao disposto no 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram 

observados os requisitos legais, com subsunção no Decreto-Lei n. 

911/69, DEFIRO a cautelar de busca e apreensão sobre o bem móvel 

descrito na inicial, que deve ser depositado em mãos do preposto da parte 

autora (que deverá ser identificado no mandado e, no termo de depósito, 

deverá constar inclusive o endereço para futura localização). 1 - De 

acordo com o art. 3º, § 14, do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 

13.043/2014, "o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos". Contudo, a falta de entrega dos documentos não impedirá o 

cumprimento da diligência. 2- Promova-se a restrição total do veículo no 

sistema RENAJUD e a respectiva baixa quando efetivada a apreensão do 

bem, na forma do § 9º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 

13.043/2014. 3- Destaco que transcorridos 5 (cinco) dias após o 

transcurso do prazo para o regular pagamento integral da dívida, serão 

consolidadas a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 

1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14.05.2014, pub. 27.05.14). 

4- Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida; 5- Encontrando o bem em Comarca 

distinta da competência desse Juízo, desde já, determino que conste no 

mandado de busca e apreensão a ordem de apreensão do bem, 

independente de distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, 

parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14. 6- 

DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-02.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VICENTE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY (REU)

 

PROCESSO n. 1000075-02.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:MARLI VICENTE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI POLO PASSIVO: SKY FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 

321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-32.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDES CARLOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora à manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias acerca da Constestação de Id n° 27924084. NOBRES, 8 

de fevereiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum 

Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT 

- CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000268-03.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SILVAN DE OLIVEIRA ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria 12/2016, DF desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora à manifestar acerca da 

diligência negativa do Sr. Oficial de Justiça. NOBRES, 8 de fevereiro de 

2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-58.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

Banco do Brasil S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BORTOLO (EXECUTADO)

GRAZIELA ANDRIETTE BORIM (EXECUTADO)

ANTONIO RENE BORTOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO OAB - SC7654 (ADVOGADO(A))

SERGIO GUARESI DO SANTO OAB - MT6112/A (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora à manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de Id n° 
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22748227. NOBRES, 8 de fevereiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO 

LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 

INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-31.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENEJAIRO DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

RENEJAIRO DA SILVA DIAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para manifestar no praz 

de 10 (dez) dias, acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

NOBRES, 8 de fevereiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 

INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000423-40.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

NOBRES, 8 de fevereiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 

INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000483-76.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR RIBEIRO OAB - MT0003562A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte autor, para querendo, apresentar no 

prazo de 15 (quinze) dias Impugnação à Contestação. NOBRES, 8 de 

fevereiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 - TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000661-25.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL DHOUGLAS ZANETTI NARDINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono o processo para que seja a parte requerente intimada para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, da diligência negativa da citação da 

parte requerida e cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem 

como da solicitação da complementação da diligência pelo Sr. Oficial de 

Justiça. NOBRES, 8 de fevereiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 

INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000555-63.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ELIZA ASSUNCAO PEREIRA PEDROZO DE BARROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono o processo para que seja a parte requerente intimada para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, da diligência negativa da citação e 

cumprimento do mandado, bem como da solicitação da complementação da 

diligência pelo Sr. Oficial de Justiça NOBRES, 8 de fevereiro de 2020. 

PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça 

Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 

TELEFONE: (65) 33761229

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000642-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA GERONIMO DA COSTA OAB - 032.781.061-05 

(REPRESENTANTE)

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDSON PINTO SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000642-88.2019.8.11.0007 REQUERENTE: L. G. S. REPRESENTANTE: 

ANA CLAUDIA GERONIMO DA COSTA REQUERIDO: LEIDSON PINTO 

SAMPAIO DESPACHO Ante o teor da manifestação de ID 24300467, 

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar no que entender de direito, bem como constituir novo patrono, 

tendo em vista a revogação da procuração no ID 24300472, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000067-74.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS (REU)

GENIFFER MESSIAS JOSE (REU)

CLEITON DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))
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NOBRES Processo: 1000067-74.2020.8.11.0030. AUTOR: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: CLEITON DA SILVA, 

GENIFFER MESSIAS JOSE, CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS 

DECISÃO Considerando o teor da certidão de folhas 85, NOMEIO o 

advogado dativo JANAÍNA ANGÉLICA DOS SANTOS TEIXEIRA - OAB nº 

23.211/O para promover a defesa do acusado CLEIDSON ORTEGA ROSA 

DOS SANTOS. Fixo dede já, sua remuneração em R$ 2.000,00 (dois mil 

Reais) a ser cobrada do Estado de Mato Grosso, devendo a verba ser 

extraída da rubrica orçamentária pertencente à Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se certidão em favor do Defensor Dativo 

após o devido cumprimento da nomeação. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário. NOBRES, 10 de fevereiro de 2020. Diego Hartmann Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48930 Nr: 581-20.2015.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicred Cooperativa de Crédito - Adm. de Consórcio 

Sicred Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Camargo & Cia. Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 10(dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61002 Nr: 4235-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ederson Fischer - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65667 Nr: 2148-18.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christovão Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45869 Nr: 1542-92.2014.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio José da Cunha, Jovanice Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49485 Nr: 769-13.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leone Luiz Juliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9.457, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada para, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do 

CPC), apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49630 Nr: 841-97.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Costa Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para efetuar, no prazo de 10 

(dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68320 Nr: 150-78.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRBS, BSBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000594-60.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JANUARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FIORAMONTE OAB - SP346886 (ADVOGADO(A))

MARCELA COSTA PARO OAB - SP358270 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Iury Laranjeira Silva (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDINEIA FATIMA ANZIL LARANJEIRA OAB - 964.747.691-49 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 551 de 673



1000594-60.2019.8.11.0030 AUTOR(A): FRANCISCO JANUARIO DA 

SILVA REU: IURY LARANJEIRA SILVA REPRESENTANTE: SIDINEIA FATIMA 

ANZIL LARANJEIRA DECISÃO Em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Defiro o pedido de justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda. Cuida-se de Ação de Revisão de Alimentos com 

Pedido de Liminar, proposta pelo genitor Francisco Januário da Silva em 

face de Iury Laranjeira da Silva, representado por sua genitora Sidneia 

Fatima Anzil Laranjeira, todos qualificados na exordial. Relata o requerente 

que em decorrência de acordo entabulado entre as partes obrigou-se ao 

pagamento do valor equivalente a 36,14% (trinta e seis virgula quatorze 

por cento) do salário vigente. Assevera que vem enfrentando dificuldades 

ante a diminuição de suas possibilidades econômicas, pois possui outros 

dois filhos e a única renda mensal que aufere aproximadamente é de R$ 

800,00 (oitocentos Reais). Assim, entendendo presentes os requisitos da 

liminar pretendida é que pleiteia a redução dos alimentos para a proporção 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), em razão da alteração do acordo, 

de forma verbal, desde 2014. Com a inicial juntou os documentos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Com efeito, a ação de revisão de pensão 

alimentícia, é regida pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 25.07.68, em 

razão do disposto em seu artigo 13, in verbis: “O disposto nesta lei 

aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, 

nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em 

pedidos de alimentos e respectivas execuções.” Assim, analisando o 

pedido de antecipação de tutela para ver reduzido o valor pago 

mensalmente, a título de pensão alimentícia, para o menor, na proporção 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), vejo que não merece deferimento 

neste momento. Tem-se que é possível a redução dos alimentos sempre 

que verificada modificação na situação econômica do alimentante. 

Contudo, no presente caso, mesmo considerando as alegações do 

requerente, bem como os documentos juntados aos autos, não vislumbro 

num juízo de cognição sumária o deferimento da tutela pretendida. Sendo 

assim, apesar das alegações de que não possui renda fixa e de que 

sobrevive de safrista na lavoura, auferindo em média renda mensal de R$ 

800,00 (oitocentos Reais), tais fatos não estão comprovados nos autos. 

Além disso, apesar do requerente ter demonstrado os nascimentos de 

dois filhos, advindos da constituição de novo casamento, os 

comprovantes de farmácias e conta de energia não demonstram os 

gastos mensais do requerente. Ademais, tendo em vista que a prestação 

alimentícia foi estabelecida em comum acordo, verifica-se a necessidade, 

no presente caso, de ser oportunizada a parte requerida a ampla defesa 

acerca dos fatos alegados e possibilidade de novo acordo. Deste modo, 

entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, pois o 

requerente não demonstrou verossimilhança da alegação e nem o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação. OS ÁUDIO JUNTADOS PELO 

REQUERENTE SÓ DEMONSTRAM QUE ELE NÃO VEM CUMPRINDO COM 

SEU ÔNUS ADEQUADAMENTE, NÃO HAVENDO SE FALAR EM 

COMPROVAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO 

PENSIONAMENTO, O QUAL DEVE PASSAR PELO CRIVO DA JUSTIÇA. 

Diante do exposto, não restando caracterizada a verossimilhança da 

alegação e o risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, INDEFIRO a liminar requerida. Determino a designação de 

audiência de mediação/conciliação, a ser designada conforme pauta do 

Conciliador do Juízo. Cite-se e intime-se a requerida, devendo constar no 

mandado de citação apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, consoante 

artigo 695, § 1º, do CPC. Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados. Se não houver acordo, poderá a 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-74.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DERMIRO FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-61.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-59.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA NORBERTA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar sobre a petição juntado nos autos id: 29010281, 

bem como, informar os dados bancários para transferência dos valores 

depositados, sob pena de que seu silêncio seja interpretado como 

concordância.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-67.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SILVA MATTIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto a concordância do valor 

depositado, conforme petição juntado nos autos id: 29014314, bem como, 

informar os dados bancários para transferência dos valores depositados, 

sob pena de que seu silêncio seja interpretado como concordância.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-92.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 14:45 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000566-92.2019.8.11.0030. REQUERENTE: CAMILA CAROLINE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Juntada de Documento 

Sigiloso. Afasto a preliminar suscitada pela requerida, posto que não há 

indícios quanto a necessidade de tramitação deste feito em segredo de 

justiça. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante asseverar, 

ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II - 

Mérito. Trata se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CAMILA 

CAROLINE DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Afirma a parte 

requerente que não possui débito algum com a reclamada, razão pela qual 

é indevida a cobrança e a restrição creditícia no importe de R$ 125,06 

(cento e vinte e cinco reais e seis centavos), contrato n. º 0257883236, 

com data de inclusão em 28/04/2019. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a reclamante parte habilitou a linha telefônica de nº 

(65) 99901-9758 e o plano de serviços, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Alega que diante 

da inadimplência da parte autora referentes aos meses de março a abril de 

2017, ocasionaram a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanência por 

Benefício, documento pessoal (Id 26220929), com assinaturas, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as faturas 

dos serviços utilizados, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Insta transcrever parágrafo 

da impugnação (ID nº 26493996) em que a autora declarou 

expressamente que: “Ressalta-se, a reclamante jamais negou qualquer 

vínculo com a reclamada, e sim, alega desconhecer o débito”. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em anulação do negócio jurídico e inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao 

pedido contraposto, este deve ser acolhido haja vista a existência de 

débito da Requerente em favor da Requerida, tão somente no valor 

discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO por afastar as preliminarmente suscitadas, e no mérito, 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. E ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

OPINO ainda pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da reclamada, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente 

no importe apresentado de R$ 125,06 (cento e vinte e cinco reais e seis 

centavos), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 14:00 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000558-18.2019.8.11.0030. REQUERENTE: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 

sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Da Ausência de Juntada de comprovante de Residência da 

Parte Autora. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Do 

Comprovante Original de Negativação. Importante asseverar, ainda 

preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da 

Ausência de Reclamação Prévia. A preliminar arguida pela reclamada não 

deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. II – Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GILBERTO DOS ANJOS 

SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – “VIVO”. Sustenta a parte 

requerente que não celebrou, não assinou, não buscou nenhum tipo de 

serviço, junto a empresa Requerida, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 116,80 (cento e 

dezesseis reais e oitenta centavos), data da inclusão em 09/08/2016, 

contrato: 0262648521. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

noticia que a parte autora habilitou a linha telefônica nº (65) 99919-3238, 

com a conta 0262648521, habilitado em 29/05/2016 e cancelado em 

27/07/2016, com plano SMARTVIVO CONTROLE PLUS, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz 

que em razão da inadimplência da Autora ocasionaram as inscrições de 

seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência 

da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 24113831), no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação à 
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litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, 

quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a 

inexistência de débito do Requerente em favor da Requerida. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 116,80 (cento e dezesseis reais e oitenta centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 14:30 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-85.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000560-85.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LUCIENE CAMPOS PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Retificação 

do Polo Passivo. Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. 

Determino a retificação do polo passivo, devendo constar no polo passivo 

a parte BANCO BRADESCO S.A. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Prescrição. Pugna o 

reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que a 

restrição do Banco Réu se deu 08/05/2015, e a ação interposta em 

19/09/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUCIENE CAMPOS PEREIRA em face 

de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a parte requerente que não 

celebrou, não assinou, não buscou nenhum tipo de serviço, junto a 

empresa Requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 609,83 (seiscentos e nove reais e 

oitenta e três centavos), data da inclusão em 08/05/2015, contrato: 

042661351000014FI. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

consigna que a Reclamante mantém relação jurídica junto ao banco 

Reclamado, tendo contraído obrigações que restaram inadimplidas, 

justificando a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas 

produzidas pela requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é 

documento produzido de forma unilateral não considerado como meio 

efetivo de prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma 

Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante 

a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador 

interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 
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proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com 

razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (RI: 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 24125140), no entanto, é superveniente à discutida 

na presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a 

existência de outro apontamento posterior, como no presente caso, são 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. III – Dispositivo. 

Ante o exposto, OPINO por afastar parcialmente as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 609,83 (seiscentos e nove reais e oitenta e três 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Determino a Secretaria deste juizado para que 

providencie a adequação do polo passivo da reclamada devendo constar 

BANCO BRADESCO S.A. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 04/12/2019, às 16:15 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-87.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZ DO CAMPO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO COUTO PARANHOS OAB - GO54320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA 

(REQUERIDO)

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS SAGGIN BONETTI OAB - PR85890 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MAFFESSONI OAB - MT33157-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000631-87.2019.8.11.0030. REQUERENTE: RAIZ DO CAMPO 

TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA, ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA, 

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n°. 9.099/95. A solução amigável extrajudicial 

do conflito (ID nº. 27095309) está em consonância com a legislação 

pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as 

partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-94.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIS MACONILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 12:45 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-94.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MACONILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000540-94.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LUIS MACONILIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. - Da Prescrição. Pugna o reclamado pela extinção do feito em 

razão da prescrição, uma vez que a restrição do Banco Bradesco se deu 

11/12/2014, e a ação interposta em 11/09/2019. Sem razão a parte ré. O 

prazo de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC tem prevalência sobre o 

previsto no art. 206 do CCB/2002, se no caso houver relação de consumo 

ainda que por equiparação. Ademais, o termo inicial para a fluência do 

prazo prescricional só se inicial com a ciência da parte quanto ao evento 

danoso, conforme teoria da actio nata est. Rejeito, a preliminar. - Da Falta 

de Interesse de Agir. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

proposta por LUIZ MARCONILIO DA SILVA em face do BANCO 

BRADESCO S/A. Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

1.064,23 (um mil e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), data 

da inclusão em 11/12/2014. Em suma, a reclamada, em sua peça de 

defesa, informa que o autor é titular cartão de crédito de bandeira 

422053xxxxxx3036 Casas Bahia Visa e que foi gerada fatura com 

vencimento em 06/03/2015, no valor de R$ 267,53 que não houve 

pagamento, gerando assim a restrição reclamada. E por assim, afirma não 

ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta: Proposta de Emissão de Cartão (Id 26323829), com a assinatura 

que alega pertencer à parte autora. Em detido exame, e em consonância 

com a impugnação acostada aos autos (Id 26483612), verifica-se 

visivelmente divergência na semelhança das assinaturas se comparadas 

ao documento de identidade, procuração, declaração e termo de audiência 

de conciliação. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe. Desse 

modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA 

(ID nº 23786605), no entanto, é superveniente à discutida na presente 

reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Dispositivo. Pelo exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no MÉRITO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito, ora 

discutido, no valor de R$ 1.064,23 (um mil e sessenta e quatro reais e 

vinte e três centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, 

retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2019, às 12:30 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000490-68.2019.8.11.0030. REQUERENTE: JOANICE OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOANICE OLIVEIRA DA SILVA em face de ATIVOS 

S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Em síntese, alega a 

parte autora que não reconhece referido apontamento e não solicitou a 

contratação do de serviço ou produto com a reclamada. Afirma que a 

assinatura do contrato, anexo na contesta, não pertence a mesma. Por 

outro lado, a reclamada afirma a existência da relação jurídica entre as 

partes. Entretanto, em análise a cópia do Comprovante de solicitação de 

Empréstimo (Id 25086518) e Compromisso de Pagamento – Extrajudicial (Id 

25086519), acostados a contesta, apontam indícios de semelhança à 

assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino por declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. 

Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-42.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2019, às 10:45 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-42.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000537-42.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LUIZ RODRIGO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por LUIZ RODRIGO DE ALMEIDA em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alega a parte autora que não 

reconhece referido apontamento e não solicitou a contratação do de 

serviço ou produto com a reclamada. Afirma que a assinatura do contrato, 

anexo na contesta, não pertence a mesma. Por outro lado, a reclamada 

afirma a existência da relação jurídica entre as partes. Entretanto, em 

análise a cópia do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras 

Avenças e Nota Promissória (Id 25323168), acostados a contesta, 

apontam indícios de semelhança à assinatura da reclamante, o que 

demonstra a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a 

autenticidade da assinatura da parte autora. A competência do juízo é um 

dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar de princípio 

de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública 

e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 
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o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino por declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. 

Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-17.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDICEIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 24/07/2019, às 12:30 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-17.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDICEIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000377-17.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA LAUDICEIA DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Prescrição. 

Pugna o reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma 

vez que a restrição do Banco Réu se deu 28/12/2014, e a ação interposta 

em 19/06/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. - Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar 

arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

aos autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por 

MARIA LAUDICÉIA DE MELO em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Sustenta a parte requerente desconhece qualquer relação contratual,, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no 

importe de R$ 138,44 (cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), data da inclusão em 28/12/2014, contrato: 48223409100000FI. 

Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, sustenta ter agido no 

estrito exercício regular do direito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 
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causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da aludida Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, uma vez que da análise do documento de ID nº. 21035699, 

verifica-se a inexistência de outra inscrição preexistente, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, objeto da lide, no importe de R$ 138,44 (cento e trinta e oito reais e 

quarenta e quatro centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 

dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000587-68.2019.8.11.0030. REQUERENTE: EDISON RICARDO BIULCHI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA 

ALTERA PARS proposta por EDISON RICARDO BIULCHI em face de OI S/A. 

Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou qualquer contrato 

junto a parte requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e 

noventa centavos), data da inclusão em 10/11/2016, contrato n. 

0000005015541437. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

noticia que a reclamante parte habilitou as linhas telefônicas de nº (65) 

984153466 (F4373318) permaneceu instalado no período 25/01/2006 a 

27/03/2016 através do plano Brasil controle, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz que em 

razão da inadimplência da parte Autora ocasionou a inscrição de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 
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serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 24608560, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar a preliminar suscitada, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, objeto da lide, no importe de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e 

noventa centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso – 

10/11/2016 (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da decisão que 

concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação designada para 

o dia 13/11/2019, às 16:30 horas, advertindo que o não comparecimento 

do promovente, importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000585-98.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FERNANDA BORBA FREITAS 

HILARIAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 
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apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de 

comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. II – Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela 

antecipada proposta por FERNANDA BORBA FREITAS HILARIÃO em face 

de BANCO BRADESCO S/A. A requerente afirma que no início do ano de 

2019 passou a receber inúmeras ligações e mensagens acusando-a de 

possuir um débito junto à requerida. Alega que possui apenas uma conta 

salário do banco requerido, e que essa conta não recebe movimentações, 

haja vista possuir uma portabilidade de crédito para o Banco do Brasil. 

Contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no 

importe de R$ 230,07 (duzentos e trinta reais e sete centavos), data da 

inclusão em 05/07/2019, contrato n. 008175725000054FI. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a Reclamante é titular de 

uma conta corrente aberta junto ao banco Reclamado, por meio do qual 

utilizou o seu limite de cheque especial, todavia, não disponibilizou fundos 

para quitar os valores descobertos em sua conta, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Afirma que a Reclamante em nenhum 

momento solicitou o encerramento de sua conta corrente, e muito menos 

depositou valores para suprir o saldo descoberto. Pugna pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil (contrato) que prove a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 24586898, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, objeto da lide, no importe de R$ 230,07 (duzentos e trinta reais e 

sete centavos); - RATIFICAR a liminar deferida e seus efeitos (ID nº 

24699380); - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso – 

10/11/2016 (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 
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523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-44.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARI SANTOS SIMLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 04/12/2019, às 14:15 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
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ROSMARI SANTOS SIMLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000608-44.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ROSMARI SANTOS SIMLER 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

PRELIMINARES. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – MÉRITO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ROSMARI SANTOS SIMLER em face de 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS. Inicialmente, registro que no caso 

concreto é inviável a homologação do pedido de desistência da ação 

formulado pela autora em petitório de (ID nº. 26947010), porquanto incide o 

disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, in verbis: “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de 

lide temerária, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado após a 

apresentação de contestação pela requerida, com apresentação de 

documentos comprovando a relação havida entre as partes, antes da 

realização de audiência de conciliação, sendo fácil concluir que parte 

reclamante somente tenta se esquivar do julgamento com a resolução do 

mérito da demanda. Consta da exordial que a autora que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve o nome 

indevidamente lançado pela requerida em cadastro de inadimplente no 

valor de R$ 214,74 (duzentos e quatorze reais e setenta e quatro 

centavos), data de inclusão 05/06/2015, Contrato: nº 0030200394963277, 

em razão de dívida cuja origem desconhece, pretendendo, portanto, a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

suma, a ré aduz que a dívida contestada origina-se de crédito direto 

consumidor em carnê com juros. Alega que a autora deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta: Comprovante de Débito e Termo de Autorização de Cobrança de 

Premio de Seguro (Id 26701823), com assinaturas, restando incontroverso 

a contratação, não tendo a reclamante adimplido as parcelas contratual, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Observa-se que a parte ré juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, e que em 

decorrência do inadimplemento da parte autora fora procedida à inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes. Segundo 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste 

modo, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ela alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a 

parte autora não efetuou o pagamento dos serviços contratados e 

utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi 

inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Nessa 

senda, a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros 

restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. Outrossim a 

doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a 

todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de 

uns e de outros. Portanto, conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor. Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, pelo contrário, apresentou pedido de desistência visando se 

esquivar do débito. Ora, para que os danos morais sejam reparados é 

necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte 

econômico das partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias 

que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, 

para que não implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se 

pode admitir. Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e 

atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as 

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros 

dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. Desse modo, conforme requerido em pedido contraposto 

pela ré, tenho que a parte autora merece incorrer nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão que conscientemente não tinha 

direito, posto que comprovado que contratou e utilizou os serviços da 

requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. Resta 

evidenciada a conduta vil e ardiolosa da requerente que move o Poder 
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Judiciário e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua 

inadimplência consciente, o que contraria a probidade processual e 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

– DISPOSITIVO. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 13:30 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000543-49.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MAIARA PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – Preliminar. 

- Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, 

indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a 

gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da revelia. A Reclamada, embora 

devidamente citada (ID nº 25025176), deixou de comparecer na audiência 

de conciliação (ID nº 26164337), e tampouco justificou sua ausência no 

prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a revelia. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MAIARA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de PAG 

S.A MEIOS DE PAGAMENTO. Em síntese, a parte reclamante afirma que 

NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA, nunca 

contratou quaisquer serviços da parte demandada, contudo, teve seu 

nome negativado indevidamente no importe de R$ 400,35 (quatrocentos 

reais e trinta e cinco centavos), data da inclusão em 28/12/2018, contrato: 

NEG 3066350. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à 

parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Diante à revelia, conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da aludida Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, uma vez que da análise do documento de ID nº. 23810667, 

verifica-se a inexistência de outra inscrição preexistente, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, DECRETO 

a REVELIA da parte reclamada, e OPINO por afastar a preliminar 

suscitada, no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 400,35 (quatrocentos reais e trinta e cinco centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 
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CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso - 28/12/2018 (súmula n. 54 do 

Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000610-14.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ROSMARI SANTOS SIMLER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, a designação da Audiência de Instrução e 

Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte Autora. Ademais, a 

empresa ré não demonstrou a necessidade real de que seja necessário 

depoimento pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das 

alegações da parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim 

indefiro a audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado 

quais as provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto o pedido 

suscitado. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ROSMARI SANTOS SIMLER em face da TELEFÔNICA BRASIL 

S.A – “VIVO”. Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), data da 

inclusão em 24/04/2018, contrato n. 0299268969. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, noticia que a reclamante habilitou a linha 

telefônica nº (65) 998156035, sob o contrato de nº 0299268969, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento de faturas 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 
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consignar, que a parte Reclamada acostou na peça defesa, extrato 

negativação (ID nº 25120022), o qual verifica se que a autora possui 

restrições preexistentes à inscrição indevida ora em análise. Embora a 

parte autora argumente que as demais negativações preexistentes 

estejam sendo discutidas judicialmente, verifica se nos autos n. 

000608-44.2019.8.11.0030, em tremia-te neste juizado, que a sentença foi 

improcedente. Logo, diante de outra anotação junto ao SPC/SERASA (ID nº 

25120022), preexistente à discutida na presente reclamação, não há que 

se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma 

vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de 

ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido 

haja vista a inexistência de débito do Requerente em favor da Requerida. III 

– Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por não acolher as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

somente para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, 

objeto da lide, no importe de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa 

e sete centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/09/2019, às 15:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-40.2019.8.11.0030
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DANILO SANCHES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000466-40.2019.8.11.0030. REQUERENTE: DANILO SANCHES DA SILVA 

REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Da Retificação do Polo Passivo. Acolho a preliminar 

arguida em sede de contestação. Determino a retificação do polo passivo, 

devendo constar no polo passivo a parte CLARO S.A. II – Mérito. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS 

MORAIS proposta por DANILO SANCHES DA SILVA em face da CLARO 

S.A. Em síntese, afirma a parte requerente que não reconhece a dívida em 

questão e os serviços foram prestados e contratados na cidade de São 

Paulo, onde o requerente nunca residiu, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

159,68 (cento e cinquenta e nove e sessenta e oito centavos). Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a contratação dos 

serviços ocorreu através do setor de TELEVENDAS em 23.03.2012, por 

meio do contrato n° 007/10191186, instalado em endereço que, de acordo 

com o cadastro no SERASA, já foi residência do autor. Alega que o autor 

deixou de efetuar o pagamento de faturas ocasionando a inscrição de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência 

da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 
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comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte autora não acostou aos autos extrato de 

negativação, tão somente documento assinado pelo Coordenador 

Executivo do Procon Nobres/MT (ID nº 22412524), todavia SEM DATA DE 

EMISSÃO, E TÃO POUCO O VALOR E DATA DA INCLUSÃO DA 

NEGATIVAÇÃO, objeto da presente demanda. Nessa senda, o Boletim de 

Ocorrência (ID nº 22412532) unilateral é insuficiente para comprovação. 

Por conseguinte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova que 

deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito (extrato de negativação com data próxima à 

distribuição da lide). Com efeito, a situação narrada na inicial pela parte 

Reclamante leva ao reconhecimento do mero aborrecimento. De fato, 

infortúnios como o que a demandante vivenciou, não obstante 

reconhecidamente tragam transtornos de toda ordem, pela pequena 

amplitude de sua potencialidade lesiva - na espécie - são insuficientes a 

legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral. Para a configuração 

do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e 

pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da 

República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à 

dignidade humana. Nessa linha, não é crível que mero aborrecimento, sem 

maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos 

da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar 

dano moral. Destarte, a situação retratada mostra-se insuficiente para a 

responsabilização por danos morais, especialmente por não haver nos 

autos demonstração de que tal fato tenha trazido maiores repercussões 

na esfera íntima e pessoal da parte Reclamante. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, somente para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 159,68 (cento e cinquenta e nove e sessenta e oito 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000609-29.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ROSMARI SANTOS SIMLER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Prescrição. Pugna o 

reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que as 

restrições discutidas são desde 30/08/2015,, e a ação interposta em 

17/10/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que 

fossem juntados aos autos o comprovante original da negativação 

questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de comprovante de 

Residência da Parte Autora. No que diz respeito à preliminar de inépcia da 

inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Audiência de Instrução e Julgamento. Pugna a reclamada, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora. Ademais, a empresa ré não demonstrou a necessidade real de 

que seja necessário depoimento pessoal da parte autora, não foi 

demonstrado indícios das alegações da parte requerida de que seja uma 

demanda eventual, assim indefiro a audiência de instrução e julgamento, 

posto que, não comprovado quais as provas orais necessárias ao 

julgamento do feito. Afasto o pedido suscitado. II – Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROSMARI SANTOS SIMLER em face da 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT ( ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.). Em síntese, afirma a 

parte requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte 

requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar restrições nos importes de R$ 100,90 (cem reais e noventa 

centavos), com data de inclusão 30/08/2015, referente ao contrato n° 

07.020151621382238; R$ 135,61 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e 

um centavos), com data de inclusão em 30/08/2015 referente ao contrato 

n° 07.020151599056970; R$ 138,73 (cento e trinta e oito reais e setenta e 

três centavos), com data inclusão em 30/08/2015, referente ao contrato n° 

07.020151574030746; R$ 93,45 (noventa e três reais e quarenta e cinco 

centavos), com data de inclusão 21/09/2015, referente ao contrato n° 

07.020151645119976; R$ 53,51 (cinquenta e três reais e cinquenta e um 

centavos), com data de inclusão em 25/05/2016, referente ao contrato n° 

0002214573201604; R$ 66,39 (sessenta e seis reais e trinta e nove 

centavos), com data de inclusão em 25/05/2016, referente ao contrato n° 

0002214573201510, R$ 7,39 (sete reais e trinta e nove centavos), com 

data de inclusão em 25/05/2016, referente o contrato n° 

0002214573201602, R$ 6,97 ( seis reais e noventa e sete centavos), com 

data de inclusão em 25/05/2016, referente ao contrato n° 

0002214573201603. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

afirma que os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante 

são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o nº 

1227123-5, situada na 6/2214573-4, situada na RUA B 1 20, NOBRES/MT, 
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do qual a reclamante é titular, quando então foram gerados consumo da 

mesma, porém, a parte autora não quitou com as faturas devidas pela 

prestação dos serviços, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e 

o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das 

inadimplências da parte Autora ocasionaram as inscrições de seu nome 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte Reclamada acostou na peça defesa, extrato 

negativação (ID nº 25119349), o qual verifica se que a autora possui 

restrição preexistente à inscrição indevida ora em análise. Embora a parte 

autora argumente que a negativação preexistente esteja sendo discutida 

judicialmente, verifica se nos autos n. 000608-44.2019.8.11.0030, em 

tremia-te neste juizado, que a sentença foi improcedente. Logo, diante de 

outra anotação junto ao SPC/SERASA (ID nº25119349), preexistente à 

discutida na presente reclamação, não há que se falar em indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

do Requerente em favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por não acolher as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, somente para: - DECLARAR a 

inexistência dos débitos mencionados na inicial, objetos da lide, nos 

importes de R$ R$ 100,90 (cem reais e noventa centavos); R$ 135,61 

(cento e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos); R$ 138,73 (cento 

e trinta e oito reais e setenta e três centavos); R$ 93,45 (noventa e três 

reais e quarenta e cinco centavos); R$ 53,51 (cinquenta e três reais e 

cinquenta e um centavos); R$ 66,39 (sessenta e seis reais e trinta e nove 

centavos); R$ 7,39 (sete reais e trinta e nove centavos); e , R$ 6,97 ( seis 

reais e noventa e sete centavos). - DETERMINAR a Reclamada para, em 

10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente 

ao débito do presente feito. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-66.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000613-66.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LEIDIANE RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Prescrição. Pugna o 

reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que as 

restrições discutidas são desde 17/06/2016, e a ação interposta em 

17/10/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que 
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fossem juntados aos autos o comprovante original da negativação 

questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LEIDIANE RODRIGUES PEREIRA em face da TELEFÔNICA 

BRASIL S.A – “VIVO”. Em síntese, afirma a parte requerente que não 

realizou qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

119,97( cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), com data de 

inclusão em 17/06/2016, contrato n° 2117082056. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, noticia que a reclamante habilitou a linha 

telefônica nº (65) 65996467598 e o plano de serviços, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Alega 

que a autora deixou de efetuar o pagamento de faturas ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas 

produzidas pela requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é 

documento produzido de forma unilateral não considerado como meio 

efetivo de prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma 

Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante 

a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador 

interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com 

razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (RI: 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte Reclamada acostou na peça defesa, extrato 

negativação (ID nº 25125264 o qual verifica se que a autora possui 

restrição preexistente à inscrição indevida ora em análise. Embora a parte 

autora argumente que a negativação preexistente esteja sendo discutida 

judicialmente, verifica se nos autos n. 1000611-96.2019.8.11.0030, em 

tramite neste juizado, que a parte reclamada acostou contrato, que, por 

sua vez, não foram impugnados. Logo, diante de outra anotação junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 25125264), preexistente à discutida na presente 

reclamação, não há que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve 

ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito do Requerente em 

favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por não 

acolher as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em 

parte, da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, somente para: - DECLARAR a inexistência do 

débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 119,97( cento 

e dezenove reais e noventa e sete centavos). - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA OAB - DF57609 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 10/07/2019, às 10:15 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA OAB - DF57609 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000296-68.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FERNANDO RODRIGUES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - 

Preliminar. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT. Narra a inicial que a parte autora que no dia 

28/11/2018 sua esposa realizou um deposito no caixa eletrônico da 

Requerida, no valor de R$ 2.200,00. Ocorre que ao consultar extrato 

bancário no dia 30.11.2018, observou que valor anteriormente descrito 

não correspondia ao valor creditado em sua conta corrente, mas sim o 

valor de R$ 220,00. Afirma que relatou o ocorrido a gerência da Ré e 

solicitou as filmagens, mas que nada esclareceram, razão pela qual 

registrou reclamação no PROCON, porém sem êxito. Pugna repetição do 

indébito e indenização a titulo de danos morais. O Banco apresentou 

contestação na qual sustentou, em resumo, que o depósito efetivado não 

teria sido o alegado pelo autor, mas sim o constatado pelo banco, em 

quantia inferior, que o banco não cometeu qualquer ilícito e não há dano a 

ser reparado. Diante das afirmações do Autor e evidente hipossuficiência 

da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a legalidade da 

retenção da nota deixada para depósito, nos termos do art. 373, II, do 

NCPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada 

juntou aos autos: Envelope n. 3852648602 e Relatório de Inconsistências 

de Depósito no SICREDI Caixa Eletrônico (ID nº 21505143 e 21505185). Por 

outro lado, a parte autora apresentou: Comprovante Depósito Bancário e 

Extrato Bancário (ID nº 20202603). No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Nesse sentido: DEPÓSITO EFETUADO POR TERCEIRO 

EM CAIXA ELETRÔNICO. ENVELOPE VAZIO. FRAUDE. INFORMAÇÃO 

CONSTANTE NO EXTRATO DE QUE O VALOR HAVIA SIDO CREDITADO 

NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

FORTUITO INTERNO. DESCUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO ART. 31 DO 

CDC. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

AUSÊNCIA DA VIOLAÇÃO A ALGUM ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DO 

AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso cível nº 

71007400922. Terceira Turma Recursal. Turmas Recursais. Relator: Fabio 

Vieira Heerdt. Julgado em 27/09/2018). “Ao fim e ao cabo, pelo lucro que 

aufere em decorrência dos serviços prestados, o banco réu assume os 

riscos inerentes à atividade econômica que explora, não sendo crível que 

repasse os obstáculos nesse desempenho ao consumidor, inocente e 

hipossuficiente, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte 

probatório (CPC/73, art. 333, II). Nesse passo, diante da má prestação do 

serviço de conferência de depósito, com o cômputo de quantia a menor, 

cabível a restituição dessa diferença, que perfaz a monta de R$ 2.940,00 

(dois mil, novecentos e quarenta reais), nos termos dos arts. 402, 403 e 

884 do CC. (APC 20140610160268. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE 

SOBRADINHO. Relator: Des. Alfeu Machado. Sessão de Julgamento: 

10/2016 Ordinária. Publicado no DJ às fls. 110-125)”. No caso, a 

restituição deve ocorrer da forma simples, sendo a Requerida condenada 

a indenizar o Autor por danos materiais no valor de R$ 1.980,00 (um mil 

reais e novecentos e oitenta centavos). Com efeito, a situação narrada na 

inicial pela parte Reclamante leva ao reconhecimento do mero 

aborrecimento. De fato, infortúnios como o que a demandante vivenciou, 

não obstante reconhecidamente tragam transtornos de toda ordem, pela 

pequena amplitude de sua potencialidade lesiva - na espécie - são 

insuficientes a legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral. Para a 

configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o 

sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da 

Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na 

ofensa à dignidade humana. Nessa linha, não é crível que mero 

aborrecimento, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na 

esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento 

capazes de caracterizar dano moral. Destarte, a situação retratada 

mostra-se insuficiente para a responsabilização por danos morais, 

especialmente por não haver nos autos demonstração de que tal fato 

tenha trazido maiores repercussões na esfera íntima e pessoal da parte 

Reclamante. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar a 

preliminar suscitada, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em parte, da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, somente para DETERMINAR a Reclamada a RESTITUIR, na 

forma simples, o valor de R$ 1.980,00 (um mil reais e novecentos e oitenta 

centavos). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-29.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-94.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MACONILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000560-85.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-17.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDICEIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48905 Nr: 1313-56.2019.811.0031

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Capeleto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Circe Monteiro Mayer, Cartório do 2º Ofício de 

Nortelândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welber Costa Baima - OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48905Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS manejado por 

MARIA DALVA CAPELETO em face da OFICIAL INTERINA DOS 

CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DO 1º E 2º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE NORTELÂNDIA (CIRCE MONTEIRO MAYER).A requerente 

narra que tem registrada em seu nome, desde a data de 06/09/1982, a 

matrícula do imóvel de nº 12.684 no CRI de Diamantino.Afirma que foi 

surpreendida pelo registro do Compromisso Particular de Compra e Venda 

à margem da aludida matrícula, datado de 11/09/2017, referente a um 

negócio jurídico realizado em 15/08/1985,,,,,, notadamente quando observo 

ser um mero boletim de ocorrência policial, o único documento que ampara 

a sua narrativa, no que diz respeito a eventual fraude praticada.Além 

disso, vejo como temerário ao interesse público, neste momento 

processual, o deferimento de ordem de busca e apreensão dos cartões 

de firma no Cartório da requerida, bem como a inclusão de anotação nas 

matrículas no CRI de Diamantino, haja vista que tal determinação, poderia 

colocar em risco a prestação de serviço público, bem como prejudicar o 

direito de propriedade de terceiros de boa – fé.Neste sentido, por não 

vislumbrar os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO os 

pedidos liminares da parte requerente.Ato contínuo, DETERMINO a 

intimação da requerida para que, no prazo de 15 dias, preste as 

informações necessárias, esclarecendo toda a situação narrada pela 

requerente, sob as penas da lei.Em seguida, após a juntada das 

informações supra, DETERMINO a intimação do ilustre representante do 

Ministério Público, para manifestação no prazo de 15 dias.INTIME-SE a 

parte requerente para ciência da presente decisão via DJE por meio dos 

seus advogados.CUMPRA-SE servindo a presente decisão como 

mandado/ofício.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-63.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EUROTIDES GABRIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000074-63.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:EUROTIDES 

GABRIEL DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 24/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Nova Canaã do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65882 Nr: 1583-97.2019.811.0090

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ALVES BESERRA, IZABEL ROSA TEIXEIRA 

BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROBALINHO ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

NOTIFIQUE-SE o Tabelião indigitado para que no prazo legal, impugne a 

suscitação de dúvida.

Aportando aos autos a manifestação do Tabelião, DÊ-SE vista dos autos 

ao Ministério Público, na forma do art. 200 da LRP, para a coleta de 

parecer.

Cumpridas todas as providências acima, VENHAM conclusos para 

deliberações.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-74.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000055-74.2020.8.11.0090 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEBASTIAO 

FERREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos Denota-se que a parte autora requer restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença, alegando, para tanto, que não cessaram os 

motivos de sua subsistência. Todavia, consta da decisão exarada pela 
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autarquia (Num. 28505676 - Págs. 1 e 2) que o benefício fora concedido 

até 03/10/2019, razão porque houve a cessação. Neste cenário, imperioso 

que a parte traga aos autos o pedido de restabelecimento em sede 

administrativa e sua consequente negativa, com laudo pericial 

confeccionado por aquela entidade, sob pena de indeferimento da petição 

inicial por ausência de interesse processual. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 

Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep: 78515-000, Fone: (66) 

3551-1105..

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-80.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000139-80.2017.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, devendo ser declarada 

até mesmo de ofício pelo juiz, nos termos do art. 64, § 1º, do NCPC: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Inicialmente, causas complexas 

são incompatíveis com o rito do Juizado Especial Cível. E, nesse sentido, 

questionamentos de cobranças irregulares de faturas de consumo de 

água e/ou energia elétrica dependem de exame pericial, incompatível com 

o rito sumaríssimo, orientado que é pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, na dicção 

do art. 2º da Lei 9.099/95, não sendo suficiente a perícia informal do art. 

35 da referida lei e do Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a 

responsabilidade no fornecimento das concessionárias vai até o ponto de 

entrada da unidade residencial, sendo dali em diante a responsabilidade do 

consumidor pelo uso, ainda que não quisto, vale dizer, é de 

responsabilidade deste o consumo decorrente de eventuais vazamentos 

por problemas hidráulicos ou no encanamento da propriedade imobiliária 

ou fugas de corrente por falhas da instalação elétrica, fios desencapados, 

mal dimensionados ou com a isolação desgastada pelo tempo, o uso 

constante de benjamins ou ainda de eletrodomésticos defeituosos. A par 

disso, o consumo involuntário pode até mesmo decorrer de esquecimento 

de aparelhos ligados e de torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro 

que é esquecido em funcionamento quando a família sai de férias, o que 

resultará em alto consumo de água e energia elétrica. E a invocação da 

média de consumo não socorre o pleito da parte requerente, pois que 

inexiste consumo fixo. Embora possa a utilização dos recursos de água e 

energia elétrica seguir um padrão de acordo com a rotina e hábitos 

familiares, nada impede a flutuação exacerbada em determinados 

períodos, como a realização de atividades comerciais informais, uma 

grande obra de reforma e o recebimento de visitas por um longo período 

na unidade residencial. Daí porque sendo o consumo variável, torna-se 

imperiosa a realização de exame pericial seja no relógio medidor de 

consumo de água e/ou energia elétrica, seja na rede hidráulica e/ou 

instalação da habitação, em consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Caso não se adote tal entendimento, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível para a empresa fornecedora, que não tem 

como comprovar que determinada pessoa consumiu determinado 

quantitativo a não ser pelo que registrado no relógio medidor, mormente 

diante da inviolabilidade de domicílio e da intimidade. É preciso relembrar 

que, diante das inúmeras ações fraudulentas e inidôneas propostas nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia consumo 

regular de água ou energia elétrica ou contrato legítimo entre as partes, a 

exemplo das seguintes. 1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-13.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO OAB - MT10467-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000137-13.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 – Incompetência em razão da necessidade de perícia Deixo de acolher 

a preliminar, vez que os fatos podem ser comprovados com simples 

provas documentais. II. 2 - Mérito Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por 

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA em face de OI S/A, em que era titular da 

linha telefônica n. 3551-1828 e que na data de 19/07/2017 mudou de 
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residência e requereu a transferência da linha telefônica, contudo, a parte 

reclamada não realizou a transferência da linha telefônica, alegando 

impossibilidade em virtude do cabeamento, e, ainda, continuou realizando 

as cobranças. Em contestação a defesa alega que a parte autora realizou 

três tentativas de mudança de endereço, todas canceladas por falta de 

viabilidade, e que os débitos cobrados são anteriores ao pedido de 

cancelamento, cabendo à parte autora o dever de quitá-los. Pois bem. Os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem prosperar. Isso 

porque verifico que a parte autora não instruiu os autos com elementos 

suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, não comprovou as 

supostas cobranças indevidas o que facilmente poderia ser realizado com 

cópia dos boletos ou descontos realizados, a fim de verificar se as 

cobranças seriam anteriores ou posteriores ao pedido de cancelamento 

da linha. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe 

sendo possível a produção de prova negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-16.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000044-16.2018.8.11.0090 REQUERENTE: ALEXANDRE ALVES 

MALHEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Inicialmente, certifique-se a 

zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade do recurso inominado 

interposto pela parte autora (Num. 14256545). INDEFIRO o pedido de 

reconsideração da decisão que deixou de conceder a gratuidade da 

justiça à parte reclamante, nos termos da sentença proferida (Num. 

13942862 e Num. 13975327). Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado n.º 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Nesse sentido, a gratuidade da justiça não foi 

concedida à parte autora (Num. 13942862 e Num. 13975327). Assim, 

intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolha o preparo recursal, incluindo-se as custas e despesas 

processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na determinação 

do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará na deserção 

do recurso inominado (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 07 de fevereiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-07.2018.8.11.0090
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000064-07.2018.8.11.0090. REQUERENTE: SIRLEI DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque efetuou o pagamento de faturas de consumo entre fevereiro e 

agosto do ano de 2014, referente à contratação do “plano smartvivo 

controle 250MB”, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 

440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que 

omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder 

Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de 

criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a 

administração da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a 
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erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, e 

REVOGO a liminar outrora deferida para RESTABELECER todas as 

negativações promovidas pela parte ré em desfavor da parte autora, 

prejudicadas as arguições preliminares daquela; b) CONDENO a parte 

autora por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 10.103,47 (dez mil, cento e três reais e 

quarenta e sete centavos), o que perfaz o montante de R$ 1.010,34 (um 

mil, dez reais e trinta e quatro centavos), bem como ao pagamento de 

CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela 

parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 

81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 

9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-51.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000074-51.2018.8.11.0090. REQUERENTE: DIEGO SILVA DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 
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parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, o Juizado Especial e da Fazenda Pública da 

Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano 

moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Estelionato Art. 171 

- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da preliminar A arguição preliminar para indeferimento da 

petição inicial formulada pela parte ré resta prejudicada com o exame do 

mérito como se verá. II.3 - Do mérito Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda 

com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela 

parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da 

parte ré. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é 

sua cliente, notadamente porque contratou dois empréstimos financeiros 

em 29/07/2015 e 17/08/2015 nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

e R$ 1.286,00 (um mil, duzentos e oitenta e seis reais), os quais foram 

depositados nas mesmas datas das contratações na conta corrente da 

parte autora de n.º 600256-0, mantida na Agência 0457, do Banco 

Bradesco, consoante o extrato bancário acostado pela parte ré no Num. 

13804333 - Pág. 1, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 

440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 
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conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 1º e art. 3º e §§ da 

Resolução 3.694/09 alterada pelas Resoluções 4.283/13 e 4.479/16 do 

Banco Central do Brasil: Art. 1º As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na 

contratação de operações e na prestação de serviços, devem assegurar: 

I - a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às 

necessidades, interesses e objetivos dos clientes e usuários; II - a 

integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos 

serviços prestados; III - a prestação das informações necessárias à livre 

escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, 

explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou 

ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de 

operações e na prestação de serviços; IV - o fornecimento tempestivo ao 

cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros 

documentos relativos a operações e a serviços; V - a utilização de 

redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da 

operação ou do serviço, em contratos, recibos, extratos, comprovantes e 

documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do 

conteúdo e a identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, 

locais e demais condições; VI - a possibilidade de tempestivo 

cancelamento de contratos; VII - a formalização de título adequado 

estipulando direitos e obrigações para abertura, utilização e manutenção 

de conta de pagamento pós-paga; VIII - o encaminhamento de instrumento 

de pagamento ao domicílio do cliente ou usuário ou a sua habilitação 

somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização; e IX 

- a identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento ou 

transferência em demonstrativos e faturas do pagador, inclusive nas 

situações em que o serviço de pagamento envolver instituições 

participantes de diferentes arranjos de pagamento. Parágrafo único. Para 

fins do cumprimento do disposto no inciso III, no caso de abertura de conta 

de depósitos ou de conta de pagamento, deve ser fornecido também 

prospecto de informações essenciais, explicitando, no mínimo, as regras 

básicas, os riscos existentes, os procedimentos para contratação e para 

rescisão, as medidas de segurança, inclusive em caso de perda, furto ou 

roubo de credenciais, e a periodicidade e forma de atualização pelo cliente 

de seus dados cadastrais.” “Art. 3º É vedado às instituições referidas no 

art. 1º recusar ou dificultar, aos clientes e usuários de seus produtos e 

serviços, o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive 

guichês de caixa, MESMO NA HIPÓTESE DE OFERECER ATENDIMENTO 

ALTERNATIVO OU ELETRÔNICO. § 1º O DISPOSTO NO CAPUT NÃO SE 

APLICA ÀS DEPENDÊNCIAS EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICAS nem à 

prestação de serviços de cobrança e de recebimento decorrentes de 

contratos ou convênios que prevejam canais de atendimento 

exclusivamente eletrônicos. § 2º A OPÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR MEIOS ALTERNATIVOS AOS CONVENCIONAIS É 

ADMITIDA desde que adotadas as medidas necessárias para preservar a 

integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, assim como a legitimidade dos serviços prestados, em face 

dos direitos dos clientes e dos usuários, devendo as instituições 

informá-los dos riscos existentes. § 3º As instituições devem divulgar, em 

suas dependências e nas dependências dos estabelecimentos onde seus 

produtos são ofertados, em local visível e em formato legível, informações 

relativas às situações que impossibilitem a realização de pagamentos ou 

de recebimentos nos canais de atendimento existentes, A EXEMPLO DOS 

CONTRATOS OU CONVÊNIOS QUE PREVEJAM CANAIS DE ATENDIMENTO 

EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICOS, dos boletos de pagamento vencidos ou 

fora do padrão, bem como dos pagamentos com cheque.” (sem destaques 

no original). Outrossim, tais instituições financeiras são constantemente 

fiscalizadas pelo citado Banco Central do Brasil, na autorização do art. 10, 

inciso IX, da Lei 4.595/64: “Art. 10. Compete privativamente ao Banco 

Central da República do Brasil: IX - Exercer a fiscalização das instituições 

financeiras e aplicar as penalidades previstas;” Não obstante a prova 

documental, na audiência de conciliação realizada em 19/06/2018 (Num. 

14268778 - Pág. 1/2), a parte autora confidenciou ter contraído 

empréstimo bancário com aquela na Cidade de Ji-Paraná/RO, consoante o 

extrato bancário acostado pela parte ré no Num. 13804333 - Pág. 1, tudo 

em MANIFESTA DISCREPÂNCIA com a petição inicial: “(...) Ao questionar o 

autor ele informou que possuía conta com o banco Bradesco na cidade de 

Ji Paraná - Rondônia e que contraiu empréstimo na boca do caixa no valor 

aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) tendo pago somente uma 

parcela. Ainda informou que a intenção da presente ação foi renegociar o 

débito com o banco com a redução dos juros cobrados, pois entende que 

são abusivos, o autor não sabe os pedidos que foram narrados na petição 

inicial, mas acredita que seja juros abusivos. (...)” (sic). Assim, vê-se que 

a presente demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no 

item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro porque a advogada Dra. 

Natalia Fernanda Moraes atua na Cidade de Alta Floresta, tendo escritório 

profissional na Rua A, nº 199, Sala D, Setor A. Segundo porque a referida 

advogada tem centenas de ações tramitando perante diversos Juizados 

Especiais deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova Canaã do 

Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, Sorriso 50 e 

Água Boa 12, com potencial de ostentar petições iniciais idênticas a esta, 

formuladas de modo genérico no âmbito de relações de consumo e 

despidas de lastro probatório mínimo, nem mesmo de protocolos seja 

perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder, distante apenas 50 km (cinquenta quilômetros) de Nova Canaã 

do Norte. Terceiro porque em outras ações em trâmite nesta Comarca, 

propostas pela referida advogada, reconheceu-se a má-fé da postulação 

com condenação EXCLUSIVAMENTE da parte autora por litigância de 

má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) também sobre o valor da causa, a exemplo dos Processos n.º 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0 ,  1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  e 

1000090-39.2017.8.11.0090, com decisões prolatadas em 21/08/2018, 

22/11/2018 e 23/11/2018. Quarto porque nas audiências de conciliação 

realizadas nos Processos n.º 1000073-66.2018.8.11.0090 (Num. 

14267817 - Pág. 1/2), 1000074-51.2018.8.11.0090 (Num. 14268778 - Pág. 

1/2), 1000075-36.2018.8.11.0090 (Num. 14269223 - Pág. 1/2) e 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2), assim como 

neste feito, os clientes da advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes 

ADMITIRAM a existência de relação jurídica com a parte ré, ao revés do 

que consta das petições iniciais, de que jamais teriam se utilizado dos 

serviços desta: Quinto porque a procuração acostada consta ter sido 

subscrita na Cidade de Nova Canaã do Norte, em data determinada, mas 

em padrão formulário e sem reconhecimento de firma, o que levanta 

dúvidas sobre o efetivo deslocamento da causídica da Comarca de Alta 

Floresta para Nova Canaã do Norte, ainda que haja proximidade, indício 

que é reforçado porque ela sequer compareceu à audiência de 

conciliação em todos os processos em que atua nesta Comarca de Nova 

Canaã do Norte, como se vê das atas dos autos n.º 

1 0 0 0 0 6 2 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 8 1 9 9 8  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 3 - 2 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 7 3 0 6 2  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 8 6 0  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 5 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 4 5 7  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 0 5 1 4  -  P á g .  1 ) , 

1000073-66 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14267817  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000074-51 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14268778  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000075-36 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14269223  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000076-21 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14027516  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2) e 

1000090-39.2017.8.11.0090 (Num. 12738551 - Pág. 1). Sexto porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes, a exemplo das ações acima 

mencionadas, sequer compareceu à audiência de conciliação deste 

processo, como se vê do Num. 14267817 - Pág. 1/2. Sétimo porque houve 

a propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia 

resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo 

de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de 

respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no 

caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 
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ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Oitavo porque, como já dito, houve 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, comprovada pela parte ré a 

contratação pela parte autora dos empréstimos bancários, o que 

confessada por esta (parte autora) na audiência de conciliação, o que em 

MANIFESTA CONTRADIÇÃO com o petitório inicial, emerge a má-fé por 

haver: a) pretensão contra fato incontroverso; b) alteração da verdade 

dos fatos; e c) uso do processo para conseguir objetivo ilegal, na dicção 

do art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, pelo que legítima a inscrição no 

cadastro de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar por aquela (parte ré). Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de 

Num. 13096848 - Pág. 2 e 9: “(...) O Autor tomou conhecimento, de forma 

constrangedora, que seu nome consta indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, cuja restrição de origem do Réu, entretanto, o Autor 

desconhece a dívida, pois jamais utilizou os serviços do Réu.” (sic), bem 

como do pedido do item d: “d) ao final seja a ação julgada totalmente 

procedente, e declarando inexigível a dívida cobrada pelo Réu, com a 

devida retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como condenar o Réu ao pagamento, a título de indenização por danos 

morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (sic), o que, como 

visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a 

multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 

10% (dez por cento) do valor da causa, atribuída em R$ 11.207,94 (onze 

mil, duzentos e sete reais e noventa e quatro centavos), considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Alfim, 

ressaltamos que casos ordinários são tratados ordinariamente, casos 

excepcionais são tratados excepcionalmente, em observância à máxima 

aristotélica e à coesão do ordenamento jurídico. Vale dizer, a parte autora 

ao fazer valer uma inverdade arcará com todos os consectários legais de 

sua conduta, nada resvalando no advogado que contratou, como não 

poderia ser diferente. Porém, quando há indícios de captação de cliente e 

indução ou manutenção em erro da própria parte autora, a interpretação 

deve ser excepcional pela gravidade da conduta do profissional, o que 

requer a atuação excepcional para se reprimir o abuso. Não se olvida de 

que o advogado goza da garantia de, em caso de litigância de má-fé, ser 

processado em ação própria, o que a observar o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94: “Art. 32. 

O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 

advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que 

coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em 

ação própria.” Entanto, e como já dito, a incidência de tal norma deve se 

dar para os casos ordinários. Em casos excepcionais, como este, a 

tratativa deve ser outra. Primeiro porque se ilude a parte autora ao fazer 

crer ser abusivo e ilícito às empresas e aos fornecedores a inserção do 

nome dela em cadastro de inadimplentes sem ao menos se advertir das 

graves consequências a que sujeita ao se levar inverdades perante o 

Poder Judiciário. Segundo porque cultua valores antiéticos, influenciando 

negativamente pessoas humildes e de pouco conhecimento, corruptelas 

que vão se disseminando no espectro social e ganham dimensão nacional 

pelo efeito contágio (teoria do condicionamento operante), como é o caso 

da indústria do dano moral (quando a pessoa percebe o familiar, o vizinho, 

o amigo obtendo este tipo de vantagem, ela naturalmente adere à conduta 

pelo aprendizado por associação, principalmente em tempos de crise 

econômica com desemprego na casa dos 13,1% a 11,9%, ocupando o 

Brasil a 10ª posição do ranking dos países mais desiguais, não obstante 

seja a 9ª economia do mundo, segundo dados de 2017 da Organização 

das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional). Terceiro porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam. Quarto porque induz a erro o magistrado e 

utiliza a chancela do Poder Judiciário para a prática de atos criminosos. 

Quinto porque as partes autoras, pessoas humildes que são, além de 

possivelmente vítimas de estelionato, acabam ainda condenadas por 

litigância de má-fé, custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Sexto, e talvez o mais importante, porque as ações 

fraudulentas são arquitetadas pelos advogados por iniciativa exclusiva, as 

quais, embora intentadas em nome da parte autora, mascaram, em 

verdade, um pedido que na verdade são deles, advogados. Acredita-se 

fielmente que a OAB/MT defenda a atuação proba, legítima e ética por 

parte de seus filiados, lembrando da nocividade das fraudes que são 

intentadas em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, a prejudicar 

sobretudo a população e a própria classe da advocacia, que se depara 

com uma avalanche de ações inidôneas sendo julgadas em detrimento das 

legítimas. Daí porque a multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, 

não sendo justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal 

condenação, na autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício 

ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a 

arguição preliminar; b) CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 11.207,94 (onze 

mil, duzentos e sete reais e noventa e quatro centavos), o que perfaz o 

montante de R$ 1.120,79 (um mil, cento e vinte reais e noventa e quatro 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo 

único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o 

que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), 

além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a 

importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU(UA) 

ADVOGADO(A) A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do 

NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo 

da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também 

do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas 

custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De 

ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar 

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento 

do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos 

que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 
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superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pela advogada da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pela Dra. Natalia Fernanda Moraes: 

Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova 

Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, 

Sorriso 50 e Água Boa 12, ações com potencial de ostentar petições 

iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de 

relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo; d) 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 13 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-20.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

FLAVYA APARECIDA REZENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 1000089-20.2018.8.11.0090 Vistos. Verifica-se que a parte ré 

não foi localizada para citação, conforme termo de audiência realizada (id. 

14660178) e diligência negativa (id. 14398404). Assim, intime-se-a para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atual da parte ré. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 21 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-74.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000066-74.2018.8.11.0090. REQUERENTE: SILVANA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque efetuou o pagamento de faturas de consumo dos anos de 2014 e 

2015 referente à contratação do “plano controle”, na autorização do art. 

225 do Código Civil c.c. os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As 

reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, 

em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de 

fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem 

forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará 

o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às 

partes o acesso ao seu teor.” “Art. 441. Serão admitidos documentos 

eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação 

específica.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias 

telefônicas são constantemente fiscalizadas pela respectiva agência 

reguladora, que possui livre acesso a todas as suas operações, na 

autorização do art. 10, incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da 

Anatel: “Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da 

regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de 

telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da 

prestadora: VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre 

acesso, em qualquer época, às obras, às instalações e aos equipamentos 

relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros 

contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, à disposição da Anatel e 

demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 

duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do 

assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o 

que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 

da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência da dívida cuja 

quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma estabelecida no 

art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora 

aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, como visto, 

não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa 

prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% 
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(dez por cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal da 

parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz declaração 

falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de 

direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte 

contra qual litiga, bem como vilipendia a administração da justiça pela 

fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos 

arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 

anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente 

é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 

falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se 

a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, e REVOGO a liminar outrora deferida 

para RESTABELECER todas as negativações promovidas pela parte ré em 

desfavor da parte autora, prejudicadas as arguições preliminares da parte 

ré; b) CONDENO a parte autora por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.353,08 (dez 

mil, trezentos e cinquenta e três reais e oito centavos), o que perfaz o 

montante de R$ 1.035,30 (um mil, trinta e cinco reais e trinta centavos), 

bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 23 de novembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63333 Nr: 1307-73.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Cyliax Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da advogado(s) da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, informem os seus respectivos dados bancários 

para expedição de alvará dos valores disponíveis neste processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77410 Nr: 8222-65.2014.811.0007

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joserisse Hortencio dos 

Santos Maia Alencar - OAB:CE 23.981, Márcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12.262, Rodolfo Licurgo Tertulino de Oliveira - 

OAB:CE 10.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coraldino Sanches 
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Vendramini - OAB:117843/SP

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(Requerida), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos 

e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 55/57 e cálculo de fl. 87. 

O valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 

148,98 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-29.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE ALVES PETELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000073-29.2019.8.11.0091 REQUERENTE: REQUERENTE: 

JACKELINE ALVES PETELIN REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a 

parte autora, devidamente intimada, não compareceu à audiência nem 

apresentou justificativa, razão pela qual deve ser declarada sua 

contumácia, extinguindo-se o processo, com condenação ao pagamento 

das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do 

FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas. P.R.I. Transitada em 

julgado, intime-se a parte autora para pagamento das custas, no prazo 

legal, e não o fazendo, expeça-se certidão para cobrança pelo 

FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Nova Monte Verde/MT, 7 de junho de 

2019 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000464-81.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLI PORTO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Diante do trânsito em julgado, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-69.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

1000717-69.2019.8.11.0091. REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 1000717 

-69.2019.8.11.0091 Sentença Vistos, etc. Dispenso o relatório. 

Fundamento e decido. A demanda foi ajuizada em face de empresa pública 

federal, incorrendo o autor no preceito proibitivo contido no art. 8º da Lei 

n. 9.099/95. Não bastasse isso, na forma do art. 109, I da CF a 

competência para o processamento de lide em face de empresa pública 

federal é da Justiça Federal. Evidente, pois, a inadequação da via eleita. 

Ante o exposto INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito na forma do art. 267, I do CPC. Sem custas e 

honorários nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Nova 

Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-39.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

1000719-39.2019.8.11.0091. REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 1000719 

-39.2019.8.11.0091 Vistos, etc. Dispenso o relatório. Fundamento e 

decido. A demanda foi ajuizada em face de empresa pública federal, 

incorrendo o autor no preceito proibitivo contido no art. 8º da Lei n. 

9.099/95. Não bastasse isso, na forma do art. 109, I da CF a competência 

para o processamento de lide em face de empresa pública federal é da 

Justiça Federal. Evidente, pois, a inadequação da via eleita. Ante o 

exposto INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito na forma do art. 267, I do CPC. Sem custas e honorários nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Nova Monte Verde/MT, 11 de 

dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-25.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO ULCHAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENICIO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para apresentar cálculo do valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de cumprir o 

determinado no mov. id. 18443800. Nova Monte Verde/MT, 02 de julho de 

2019. Jaqueline Romeira Pacheco Mat. 32709 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-02.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL MARCOLINO RODRIGUES (REQUERENTE)

ANA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 580 de 673



MUELLER FOGOES LTDA. (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SURDI OAB - SC0036910A-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para que 

a parte Requerida Muller Fogões LTDA apresente alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 

40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: 

(66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-32.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MENDES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ANDRE MEYER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

8010020-32.2012.8.11.0091. REQUERENTE: FLAVIO MENDES DE 

AZEVEDO REQUERIDO: FABIANO ANDRE MEYER Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que o Requerido apresentou contestação, Id. 

5928881, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 5928890. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Reclamação proposta por 

Flavio Mendes de Azevedo em desfavor de Fabiano André Meyer, já 

qualificados nos presentes autos. Em síntese, alega ser credor do 

Requerido mediante endosso em branco, referente a cártula - cheque nº. 

400097 – conta 243786-6 – agência do Banco Unibanco no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), dos quais atualizados até a data 18.01.2013 

perfaz a importância de R$ 3.998,42 (três mil novecentos e noventa e oito 

reais e quarenta e dois centavos). Aduz que após fazer a devida 

cobrança do referido cheque, o mesmo voltou por insuficiência de fundos 

pelos motivos 11 e posteriormente, foi reapresentado e retornou sem 

fundos pelo motivo 12. Afirma mais, que não logrou êxito com as tentativas 

de acordo com o Requerido e não restando alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Com a inicial trouxe cópia do referido cheque, do qual 

está anexado aos autos, Id. 5928793. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação, em 22.01.2016 – Id. 5928898, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 5928881, a parte 

Requerida, contesta em preliminar pela ilegitimidade de parte pela 

impossibilidade de cobrança de avalistas, e no mérito contesta que não 

realizou nenhum negócio com o autor e ainda contesta pelos juros 

abusivos e pelo valor cobrado e ao final pela improcedência da ação. No 

mérito impugna na totalidade a contestação ao fato que o Requerido 

endossou o cheque e sendo ele o responsável pelo pagamento do valor e 

ao final pela procedência da ação. Consta dos autos que foi realizada 

nova audiência de conciliação em 16.04.2018, Id. 12761109, no entanto se 

fizeram presentes o Requerido e seu advogado, bem como o advogado da 

parte autora e ausência do autor, porém o advogado da parte autora 

reiterou o pedido feito no Id. 12650449 e por sua vez o Requerido 

requereu a extinção do processo pela ausência do Requerente, ao final 

não houve acordo. Vieram-me conclusos os autos para decisão. 

Primeiramente, cabe salientar que não cabe nos autos os efeitos da 

revelia, uma vez que houve audiência de conciliação na data de 

22.01.2016, onde ambas as partes se fizeram presentes, porém naquela 

audiência não houve acordo entre as partes, sendo por sua vez 

apresentado a contestação pela parte Requerida, Id. 5928881 e a 

impugnação pelo autor, Id. 5928890. Desse modo, deixo de aplicar os 

efeitos da revelia, e passo analisar o mérito da presente ação. Da análise 

dos autos observa-se que o autor ajuizou Ação de Reclamação, contra o 

codevedor (endossante), cobrando uma dívida referente ao cheque nº 

400097 – conta 243786-6 – agência do Banco Unibanco no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com a sua data de emissão 25.11.2009. Tem-se 

que o cheque é um título de crédito do qual possui executividade, ou seja, 

é considerado pelo artigo 784, inciso I do NCPC, abaixo descrito, como 

sendo um título executivo extrajudicial, logo não havendo o pagamento 

pelo emitente do cheque, o portador da cártula poderá ajuizar a ação de 

execução contra o emitente e contra os eventuais codevedores 

(endossantes e avalista). “Artigo 784 NCPC. São títulos executivos 

extrajudiciais: I – a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a 

debenture e o cheque.” Sendo assim, legítima é a cobrança do referido 

cheque ao endossante. Ademais, cumpre ressaltar que “o endosso deve 

ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título, artigo 

910 do CC e ainda pode o endossante designar o endossatário, e para 

validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples 

assinatura do endossante, § 1º do artigo 910 do CC”. Dessa forma, o 

título/cártula apresentada nos autos preenche os requisitos do artigo 910 

do CC, e assim tem-se que o Requerido possui legitimidade de parte para 

figurar no polo passivo da ação, vez que endossou o referido cheque. 

Salienta-se que o autor por duas vezes depositou a referida 

cártula/cheque, a qual foi devolvida pelos motivos 11 e 12, conforme 

verifica-se no Id. 5928793. Logo, havendo a devolução e constando a 

existência do endossante no verso da cártula o autor poderá ajuizar a 

referida ação para cobrar o valor devido. Neste sentido, EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENDOSSANTE AFASTADA, pois é parte 

legítima para responder pelas dívidas representadas pelas cártulas, 

obrigando-se, com o endosso, pelo pagamento da mesma maneira que o 

emitente. Ausência de Protesto que não impede o ajuizamento da ação de 

Cobrança. Sentença de procedência mantida. Recurso Desprovido. (TJRS: 

Recurso Cível, Nº 71007762461, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relatora Silvia Maria Pires Tedesco, julgado em: 28.06.2019 e 

publicado em 02.07.2019). EMENTA: Recurso Inominado. Ação de 

Locupletamento Indevido. Emissão do Cheque por terceiro. Requerido que 

intermediou a compra e venda e assinou o verso da cártula. Endosso em 

branco. Avalista que se obriga da mesma maneira que o avaliado. Artigo 

31 da Lei 7.357/85 (Lei Do Cheque). Incontroversa Relação Jurídica 

existente entre as partes. Dever de Adimplemento do débito. Reforma da 

sentença para julgar procedente a ação. Recurso Provido. (TJRS: Recurso 

Cível Nº 71007486467, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relatora Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 18.05.2018). 

EMENTA: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. Causa subjacente. 

Cheque prescrito. Prazo. Produção de provas. Intimação. Ausência. 

Prejuízo. É inequívoca a legitimidade passiva do emitente do cheque 

prescrito que fundamenta a ação monitória, sendo, inclusive, dispensada a 

demonstração da causa de sua emissão. Tratando-se de ação monitória 

amparada em cheque prescrito, é aplicável a prescrição quinquenal 

prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme Súmula 503 do STJ. 

Tendo sido oportunizado a produção de provas mediante despacho 

publicado em imprensa oficial, não há que se falar em prejuízo. (TJ-RO 

Apelação Cível 0021067-49.2011.822.0001, Relator Desembargador 

Raduan Miguel Filho, publicado em 05.11.2015) EMENTA: AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE PARA 

FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. Preliminar de ilegitimidade 

passiva afastada. O endossante do cheque prescrito, diante da sua 

condição de devedor, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da 

demanda. Perdendo o cheque a eficácia de título executivo, passa a 

constituir prova escrita e idônea para servir de base à ação monitória. 

Apelo desprovido. (TJRS Apelação Cível 70048496962, Relator 

Desembargador Roberto Sbravati, julgado em 17.05.2012 e publicado em 

15.06.2012) EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ENDOSSANTE reconhecida. RECURSO PROVIDO em parte. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. (TJRS Apelação Cível 71008051336, Relator 

Desembargador Fabiana Zilles, julgado em 30.10.2018 e publicado em 

01.11.2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ENDOSSANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CO-TITULAR DA 
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CONTA-CORRENTE DO EMITENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 

Deixando a apelante JOEL decorrer in albis o prazo para recolhimento das 

custas, não deve ser conhecido o apelo por deserto, em relação a ela. O 

endossante do cheque possui legitimidade para responder à ação 

monitória que visa a satisfação do valor representado pela cártula. 

Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada no ponto. O co-titular 

da conta-corrente mantida pelo emitente do cheque não possui legitimidade 

para responder pelas obrigações contraídas por esse perante terceiros 

que não a própria instituição financeira. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. 

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70074333915, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/02/2018) Quanto ao 

argumento do requerido de que não teria celebrado negócio jurídico com o 

autor, é importante rememorar que os títulos de crédito são regidos pelo 

principio autonomia das obrigações cambiais, desdobrando-se em 

abstração das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções 

pessoais. Desta feita, razão assiste ao autor pela cobrança da cártula ao 

endossante do qual endossou no verso da cártula anexa aos autos. Posto 

isso, desnecessárias outras considerações, e nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO por não acolher as preliminares e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 3.998,42 (três mil 

novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), 

atualizados com juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a 

partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Bruno César Singulani França Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000136-54.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Diante do trânsito em julgado, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-45.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARARO SORGATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEON SILVEIRA OAB - MT0016671S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

8010099-45.2011.8.11.0091. REQUERENTE: MANOEL PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: LUIZ CARARO SORGATTO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de reparação de danos materiais c.c. lucros cessantes causados 

por acidente de trânsito proposta por Manoel Pereira de Araújo em 

desfavor de Luís Cararo Sorgatto, já qualificados nos presentes autos. 

Narra na inicial que na data de 07.06.2010 por volta de 16h30min, o Sr. 

Luís Mauro de Araújo, conduzia o veículo Caminhonete D-20 de 

propriedade do autor, quando então o Requerido que conduzia o veículo 

F-1000 abalroou seu veículo pela lateral, ocasionando danos. Alega que o 

Requerido fugiu do local e não realizou qualquer tipo de acordo naquele 

dia. Os fatos foram presenciados por várias testemunhas. Em razão de ter 

sofrido danos materiais e morais, não lhe restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Com a inicial trouxe os documentos. 

Realizada a audiência de tentativa de conciliação, em 14.03.2013 – Id. 

5928341, ambas as partes não se fizeram presentes, apenas constando a 

presença do advogado Thiago Alves de Souza Melo, que se disse 

advogado da parte autora naquela época, o qual manifestou que os 

envolvidos haviam celebrado acordo, ao que pleiteou prazo de 05 (cinco) 

dias para a juntada da formalização do ajuste e sua posterior 

homologação. Ato contínuo, o mencionado advogado juntou aos autos 

cópia do acordo datado de 12.03.2013, Id. 5928362, do qual constava 

assinatura dele e do autor, sem, contudo, a firma do requerido. No Id. 

5928390 o advogado Thiago Pereira dos Santos peticionou nos autos 

informando que o autor havia revogado os poderes ao advogado Thiago 

Alves, bem como pleiteou o bloqueio do referido advogado ao acesso ao 

presente processo e mais manifestou pela redesignação da audiência. No 

Id. 5928435/5928443 juntou aos autos o instrumento revogatório datado de 

14.04.2013. No Id. 5928447 houve decisão pela habilitação do advogado 

Thiago Pereira, bem como a intimação do autor para juntar aos autos “o 

suposto acordo entabulado, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito pelo não comparecimento em audiência de 

conciliação”. Posteriormente, Id. 5928453 o autor se manifestou que foi 

juntado pelo então patrono do Requerente na data de 12.03.2013 o termo 

de acordo, bem como rechaçou o ajuste realizado entre as partes. Por 

conseguinte, no Id. 5928461 houve decisão para o autor, na pessoa de 

seu advogado, regularizar a omissão da assinatura da parte requerida no 

acordo. Contudo, no Id. 5928468 o autor através de seu advogado Thiago 

Pereira, manifestou desconhecer do aludido termo de ajuste de vontades, 

bem como manifestou no sentido de não poder cumprir ao determinado na 

decisão – Id. 5928461. Já no Id. 11987694 houve decisão para que o autor 

se manifestasse no interesse no prosseguimento do feito e apresentasse 

endereço atualizado do Requerido, bem como determinou a citação e 

intimação das partes para a audiência de conciliação. No Id. 12613915, o 

autor manifestou no prosseguimento do feito e informou que o Requerido 

reside no mesmo endereço acostado aos autos. Logo, em seguida, Id. 

17587739 houve decisão para a citação do Requerido no endereço 

indicado na exordial. Intimado o Requerido, conforme consta certificado Id. 

19872619, houve a realização da audiência de conciliação em 08.05.2019, 

Id. 19956020/19956029, onde por sua vez as partes se fizeram 

presentes. No entanto restou infrutífera a tentativa de acordo. O requerido 

fez constar em ata que realizou transação com o autor, pagando a quantia 

de R$ 3.488,00 ao advogado Thiago Alves de Souza Melo. O autor, por 

sua vez, manifestou que não recebeu nenhuma espécie do valor alegado, 

bem como não assinou qualquer recibo no que tange à quitação do débito. 

Por sua vez, no Id. 20060163, o Requerido, o prazo de contestação, 

manifestou nos autos pela suspensão do prazo para apresentar defesa, 

bem como pleiteou a intimação do advogado Thiago Alves para prestar 

esclarecimento referente ao acordo entabulado. Requereu juntada do 

Recibo no valor de R$ 3.488,00 datado de 10.03.2013, conforme consta 

no Id. 20060174. O autor manifestou – Id. 20311662 - pela procedência 

dos pedidos iniciais, afirmando, ainda que revogou o mandato ao 

advogado Thiago Alves e não recebeu valores do suposto acordo. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Em que pese a barafunda em que se encontra o presente feito, 

a análise da situação jurídica não é das mais complexas. Questões 

prejudiciais de mérito De proêmio, deve ser atentado para o fato de que o 

advogado que propôs a demanda em nome do autor nunca teve poderes 

para tanto. A procuração constante no ID 5928189 é outorgada a 

advogado diverso do peticionante. Em que pese esta irregularidade 

processual, reputo que não seja capaz de afetar a pretensão do autor, 

uma vez que poderia ter ingressado em juízo sem advogado. Demais 

disso, nas manifestações subsequente, já com advogado devidamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 582 de 673



habilitado nos autos, o autor não retificou os termos da inicial, 

presumindo-se concorde com a pretensão ali deduzida. Quanto a eventual 

acordo celebrado entre as partes, não há provas de que efetivamente 

tenha existido. O autor nega que tenha entabulado ajuste, o que é 

contradito pelo requerido. No contrato que se pretendeu homologar em 

juízo (ID 5928362) não consta assinatura do demandado. No que diz 

respeito ao pagamento efetuado pela parte demandada ao advogado 

Thiago Alves de Melo, como já consignado, este não possuía poderes 

para atuar em favor do autor, de sorte que não há como ser considerado 

válido o pagamento efetuado pelo requerido (art. 308, Código Civil), cujo 

comprovante consta no ID 20060174, como relativo à pretensão deduzida 

na exordial. Desta forma, nada há de novo na situação jurídica 

anteriormente narrada pelo autor, de sorte que a análise do mérito é 

medida de rigor. Mérito Compulsando os autos, noto que o requerido, 

devidamente citado, compareceu à audiência de conciliação, a partir da 

qual iniciou-se prazo para apresentar defesa. Todavia, no prazo de 

contestação, requereu fosse intimado o advogado Thiago Alves de Melo 

para que apresentasse explicações quanto à situação acima narrada. 

Vetusta é a lição de que no prazo da contestação o demandado deve 

apresentar toda a matéria de defesa relativa ao objeto do processo, 

impugnado especificamente cada uma das pretensões vestibulares, sob 

pena de preclusão e incidência dos efeitos da revelia. É exatamente o 

caso dos autos. No prazo de defesa o requerido não impugnou 

especificamente os termos da exordial, pretendendo instaurar prévia 

instrução processual a fim de discutir relação jurídica subjacente ao 

processo. O intento não deve prosperar, todavia. Assim, considerando 

que o requerido não contestou a ação, decreto-lhe a revelia, passando ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do Código de 

Processo Civil, visto que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora, na forma do artigo 344 do mesmo 

códex. Como se sabe o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, 

diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos 

de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe 

o reconhecimento da prescindibilidade da produção de outras provas além 

das já constantes nos autos o que autoriza o julgamento antecipado do 

feito. Com efeito, verifica-se que o autor faz prova documental dos fatos 

alegados no pedido inicial por meio de juntado de cópia de boletim de 

ocorrências, fotografias e cópia de nota fiscal relativa a compra de peças 

do veículo. Em conclusão, deve o requerido ser responsabilizado pelo 

reparação dos danos causados ao veículo do autor. Quanto aos lucros 

cessantes, o autor não logrou demonstrá-los. A alegação de que 

permaneceu impossibilitado de exercer a profissão por 60 (sessenta) 

dias, bem com que auferia renda diária de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) não restaram devidamente provadas, de modo que a 

rejeição deste pedido é medida de rigor (art. 373, inciso I, CPC). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.487,12 (três 

mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 

do STJ) e com juros moratórios de 1% ao mês a partir do EVENTO 

DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de setembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000108-23.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DALMOR DE BRITO GUEDES 82466386100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE (...) Decorrido o prazo, 

INTIME-SE o exequente para, em 05 (cinco) dias, informar este Juízo 

acerca do cumprimento ou não do acordo, ressaltando que a inércia do 

autor no prazo acima assinalado, será compreendida como concordância 

com a extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil (...) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-26.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-41.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-57.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEINE DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Diante do trânsito em julgado 

e da petição id. 21798643, impulsiono os autos para intimação da parte 

Autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-23.2010.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M MARTINEZ MOLERO COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE ELIANA VINDILINO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 
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intimação da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste a respeito do cumprimento negativo da carta precatória. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000591-68.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME DA SILVA NEVES NETO OAB - MS11484 (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA OAB - MS21460 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDISON MOREIRA DE MORAES & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000591-68.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL REU: 

CLEDISON MOREIRA DE MORAES & CIA LTDA - ME VISTOS. Considerando 

a juntada do novo endereço da parte requerida, a saber: Avenida 

Bandeirantes, nº 4028, Bairro Jardim Assunção, Rondonópolis/MT, CEP 

78.720-198, bem como que a citação/intimação não acontecerá em tempo 

hábil, REDESIGNO o ato, anteriormente agendado, para o dia 25 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 16H, permanecendo inalterados os demais 

comandos lançados. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000544-94.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SECCHI (REQUERIDO)

ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI (REQUERIDO)

JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI (REQUERIDO)

ANTONIA PAZINATO VISCARDI (REQUERIDO)

ADMIR VISCARDI (REQUERIDO)

 

Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000937-19.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA VITAFARMA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000937-19.2019.8.11.0107. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: DROGARIA VITAFARMA LTDA - EPP VISTOS. Como bem 

sabido os requisitos para a cobrança de duplicatas aceitas por presunção 

são, além da apresentação do título, o protesto e o comprovante de 

entrega de mercadoria. Ocorre que, a parte exequente, em que pese ter 

cumprido os requisitos quanto aos títulos de numeração 190193 e 192727, 

não foi diligente em acostar aos autos o recebimento das mercadorias 

discriminadas no título nº. 191193, o que é, conforme consagrado pela 

doutrina e jurisprudência, indispensável para a propositura da execução. 

Assim, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, seja acostando a documentação ilustrada 

ou desistindo da execução quanto ao título nº 191193, devendo, se for o 

caso, realizar novo cálculo, sob pena de indeferimento da inicial, na forma 

do disposto nos arts. 321, 319 e 801, todos do NCPC. Inerte, certifique-se 

e venham conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000044-91.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MOREIRA DOS PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000044-91.2020.8.11.0107. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARCIO MOREIRA DOS PASSOS 

VISTOS 1.) Em análise aos documentos apresentados com a petição 

inicial, não vislumbro a comprovação da mora, sendo insuficiente sua 

realização por e-mail. 2.) Assim, na forma do art. 321 do CPC, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos 

documentação apta a comprovar a mora da parte devedora, qual seja, a 

que está disposta no art. 2º, § 2º, da Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

13.034/14, sob pena de indeferimento da inicial. Int. Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000710-29.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAUDENES VANZELLA (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000710-29.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A REU: JAUDENES VANZELLA VISTOS. 

Anterior ao despacho inicial, as partes se compuseram extrajudicialmente 

para quitação do débito em discussão, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto, que se daria em 

20/12/2019. Em análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, 

não identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão 

pela qual a homologação da avença é medida que se impõe. Assim, 

HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, deixando, contudo, de suspender o 

feito, tendo em vista o decurso do prazo estabelecido. Considerando o 

lapso temporal convencionado, determino a intimação da parte requerente, 

via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comunicar sobre o 

cumprimento do item “5”, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-24.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BAUNGARTEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))
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JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

e ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000042-24.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

ANDRE BAUNGARTEN REU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de Ação Anulatória com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela 

proposta por ANDRÉ BAUNGARTEN em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

proprietário de um imóvel rural localizado neste município de Nova 

Ubiratã/MT, o qual, em meados de 2012, foi fiscalizado pela Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SEMA), e, diante da ocorrência de ilícito 

ambiental (desmate, a corte raso, de 41,40 hectares de vegetação nativa 

sem autorização e destruição, com uso de fogo, de 41,40 hectares de 

mata), foram lavrados os autos de infração números 129743 e 129745, 

respectivamente. Assevera que anterior à fiscalização e, 

consequentemente, à autuação administrativa, teria dado inicio ao 

processamento de regularização de atividades, mediante o Cadastro 

Ambiental Rural nº. 1379/2012 apresentado à época da ocorrência. Aduz, 

ainda, que, quanto ao AI nº. 129743 (desmate a corte raso) compareceu à 

PGE e promoveu a quitação do débito proveniente da multa. Por outro lado, 

não reconhece a admissibilidade do AI nº. 129745 (destruição com fogo), 

pois a área em questão já havia sido suprimida pelo desmate, fator 

determinante para a ocorrência do fenômeno “bis in idem”, vedado pela 

legislação pátria. Ressalta, ademais, que o AI nº. 129745 foi protestado 

pela PGE causando-lhe prejuízos. Assim, diante das máculas 

apresentadas, bem como regularização das atividades danosas, requer a 

antecipação da tutela de urgência para determinar a suspensão do auto 

de infração nº. 129745, que a parte ré retire seus dados da dívida ativa e 

baixe o protesto realizado. Por fim, postulou pela concessão da gratuidade 

judiciária, recolhimento das custas ao final do processo e/ou deferimento 

do parcelamento, diante da ausência momentânea de arcar com as custas 

de ingresso. DECIDO. 1. quanto à gratuidade judiciária. Em linhas gerais, 

pleiteia a parte autora a concessão de gratuidade judiciária alegando não 

dispor de recursos financeiros suficientes ao pagamento das custas 

judiciais e despesas do processo. Ocorre que, como é cediço no 

ordenamento jurídico brasileiro, a gratuidade judiciária deve ser concedida 

somente às pessoas economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas 

que não podem arcar com as verbas judiciais sem prejuízo do próprio 

sustento ou do sustento de sua família. No caso em tela, entendo que a 

parte autora NÃO faz jus ao benefício. De simples leitura da inicial, 

verifica-se que o autor é proprietário de um imóvel rural com área de 

170,4693 hectares do qual 94,4900 hectares é apto a produtividade, e, 

ainda, efetuou o pagamento do débito impugnado em aberto (R$ 

16.370,68), à vista. E, por fim, em consulta ao Sistema RENAJUD, 

verificou-se que o autor dispõe de diversos veículos automotores 

registrado em seu nome, inclusive caminhões. Referidas circunstâncias 

são incompatíveis com os benefícios da gratuidade judiciária. Ademais, 

entendo que também NÃO se mostra cabível o recolhimento de custas 

judiciais ao final do processo, mormente porque os efeitos desta medida 

equivalem ao próprio deferimento da gratuidade judiciária. Além disso, não 

há previsão legal de tal benesse e tampouco a atual CNGC-TJMT 

contempla tal possibilidade. Por tais razões, INDEFIRO a gratuidade 

judiciária à autora, assim como INDEFIRO o recolhimento de custas ao final 

do processo. De outra banda, considerando a manifestação da autora de 

que não dispõe de liquidez imediata em seu patrimônio, AUTORIZO desde 

já, na forma do art. 468, § 6º, da CNGC-TJMT, c.c. art. 98, § 6º, do NCPC, o 

parcelamento das custas judiciais em até seis (6) parcelas fixas, mensais 

e sucessivas, mediante a emissão de guias para pagamento até o dia 10 

de cada mês, iniciando-se a partir da publicação desta decisão, ficando a 

autora ciente de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá 

importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do 

NCPC. Para tanto, ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Departamento 

de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) para acompanhamento e 

controle, conforme Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux. 2. quanto ao 

pedido de tutela de urgência. Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, 

sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de 

irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º). Em suma: em cognição 

sumária, é necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do 

direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). Pois 

bem. Em análise aos fatos e documentos apresentados com a inicial, tenho 

que os requisitos para a concessão da medida liminar não se encontram 

preenchidos no caso em tela. O auto de infração foi lavrado de acordo 

com os artigos 70 da Lei nº. 9.605/98 e 96 do Decreto Federal nº. 

6.514/08, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, direito que, 

diante dos documentos trazidos à baila, não foi exercido pelo autor. Por 

fim e não menos importante, necessário consignar que o lapso temporal 

transcorrido até o presente momento, mais de 08 anos desde a autuação 

(ocorrida no ano de 2012), descaracteriza o perigo de dano. Ausentes, 

pois, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, o 

desacolhimento do pedido é medida que se impõe. Ante ao exposto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pretendida na exordial. 3. demais 

deliberações. CITE-SE a requerida, para que, se quiser, conteste a 

presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 183 c/c 

art. 335, ambos do CPC. Em seguida, caso na contestação sejam arguidas 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito da parte requerente, 

intime-a para réplica. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68201 Nr: 159-21.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Gondino Andrade, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68201 (159-21.2009.811.0106)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando a juntada de procuração específica para a liberação de 

valores, com firma reconhecida, autorizo a expedição de alvará para a 

conta bancária apresentada às fls. 158.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

 Intime-se pessoalmente a parte autora acerca da liberação dos valores, 

conforme já determinado.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.
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____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68405 Nr: 377-49.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rezende da Silva, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68405 (377-49.2009.811.0106)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando a juntada de procuração específica para a liberação de 

valores, com firma reconhecida, autorizo a expedição de alvará para a 

conta bancária apresentada às fls. 145.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

 Intime-se pessoalmente a parte autora acerca da liberação dos valores, 

conforme já determinado.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68714 Nr: 674-56.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventino Pereira, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68714 (674-56.2009.811.0106)

Considerando a juntada de procuração específica para a liberação de 

valores, com firma reconhecida, autorizo a expedição de alvará para a 

conta bancária apresentada às fls. 145.

Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

Intime-se pessoalmente a parte autora acerca da liberação dos valores, 

conforme já determinado.

Após, determino o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 290-49.2016.811.0106

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Rocha Queroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elzeni Candida de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521/O

 Referência: Autos n.º 75389 (290-49.2016.811.0106)

 Trata-se de Pedido de Informações no Agravo de Instrumento nº 

1000748-37.2020.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, 

interposto perante esse Egrégio Tribunal, em favor da agravante DARCY 

ROCHA QUEIROZ.

 Diante da notícia de interposição do recurso, e em juízo de retratação, 

mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, requisitadas 

pela Excelentíssima Desembargadora Relatora.

 Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

juntando-se aos autos os comprovantes de envio e recebimento.

 Sendo deferido o efeito ativo ao recurso, mister a continuidade do feito.

 O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, 

trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).

 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 
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manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 

alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 

produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.

 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79516 Nr: 560-05.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 71791 (99-72.2014.811.0106)

Cuida-se de Cumprimento de Sentença que MIRIANE APARECIDA 

MARINHO BARBOSA SILVA move em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL.

 Ante a ausência de manifestação do requerido quanto aos cálculos 

apresentados no processo pela autora (fls. 79/80), os mesmos foram 

homologados.

 Cumpra-se o deliberado às fls. 86.

 Novo São Joaquim, 06 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79516 Nr: 560-05.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n. 79516 (560-05.2018.811.0106)

Trata-se de Ação Declaratória de Concessão de Benefício Previdenciário 

de Aposentadoria Rural por Idade c/c Tutela Antecipada proposta por 

VALDO RODRIGUES DA SILVA em face de Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não juntou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 587 de 673



comprovante de endereço na inicial. Posteriormente, carreou ao caderno 

processual (fl.33), uma proposta de crédito, sendo tal documento inapto 

para fazer prova de seu endereço.

Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

 Os documentos pessoais servem para identificação da legitimidade, 

interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço 

visa aferir a competência da unidade judiciária para processar e julgar o 

feito.

Assim sendo, fora a parte autora intimada para emendar a inicial, sob pena 

de seu indeferimento.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Observa-se que o requerente não promoveu os atos que lhe competem 

para dar andamento ao feito mesmo intimado nos autos para se 

manifestar, como se vê da certidão de fl.36, permanecendo inerte, 

demonstrando seu desinteresse no deslinde da demanda.

 Nestes termos, a norma processual civil:

 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

 Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

 DISPOSITIVO

I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, JULGO EXTINTO o 

processo vez que a parte autora mesmo intimada para emendar a inicial, 

não apresentou aos autos endereço completo e atualizado, bem como 

comprovante hábil a atestar a veracidade das informações, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC.

II. Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais.

III. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Expeça-se o necessário.

 Novo São Joaquim, 06 de Fevereiro de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68966 Nr: 142-48.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eustaquio Nunes da Silva, Eslene 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5887/B

 Referência: Autos n.º 68966 (142-48.2010.811.0106)

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos executados JOÃO 

EUSTAQUIO NUNES DA SILVA e ESLENE APARECIDA DA SILVA em face 

da decisão de fl. 135/136, alegando omissão quanto a análise dos pedidos 

formulados as fls. 121/124.

 Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são cabíveis os aclaratórios para 

“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento”.

 Sem delongas, embora tempestivos os embargos, não assiste razão aos 

embargantes, uma vez que a matéria “omissa”, fora analisada, sendo, 

inclusive, razão do indeferimento no que diz respeito ao requerido pela 

autora.

 “Isso porque, como se vê da matrícula de fls. 129/130, o executado não 

era o único proprietário do imóvel do qual o exequente passou a ser 

coproprietário por meio da adjudicação. Assim sendo, por se tratar de 

parcela igual do referido bem, não havendo divisão, se mostra medida 

defesa ao juízo a determinação da imissão do autor na posse do imóvel.”

 Quanto ao pedido de nova avaliação dos bens objetos de constrição, 

estes não devem ser objeto de análise, uma vez que os objetivos do 

Embargo de Declaração ficam restritos a esclarecer obscuridades, 

eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais.

 Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos 

em fls. 138/143

 No tocante as informações presentes em fl. 144, pelo autor é noticiado 

possível acordo entre as partes quanto a divisão do imóvel constrito, 

requerendo ao final desconsideração da imissão na posse do bem, ao fim, 

reiterando o pedido de imissão na posse dos bens móveis.

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

tabela da dívida atualizada. Após, remetam-me conclusos para 

deliberações quanto ao petitório de fl. 144.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71587 Nr: 907-14.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Calupa Ltda, CIRINEU DE 

AGUIAR, Aluisio de Aguiar, Adecrescio Pedro de Aguiar, Dalva Bonomo de 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:PR 82780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Ricardo Salonski 

Martins - OAB:RO 1084

 Referência: Autos n.º 71587 (907-14.2013.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa movida 

pelas partes já qualificada nos autos.

 Considerando as fls. 607/609, que informam o não provimento do recurso 

manejado pela autora contra decisão de fl. 592, intime-se a requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha a metade dos honorários 

periciais (fls. 568/571), sob pena da perda de produção da prova 

pleiteada.

 Decorrido o prazo sem o devido depósito, remetam-se os autos 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76121 Nr: 704-47.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernandes Andrade, Ana Paula Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio Zompero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luis Vinha - OAB:MT 

22218/O

 Referência: Autos n.º 76121 (704-47.2016.811.0106)

 Tendo o executado apresentado o respectivo comprovante de pagamento 

(fl.99), expeça-se o competente alvará para a liberação dos valores 

conforme dados bancários apresentados pela credora.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

 Após, vistas a parte autora, conforme consta em petitório de fl. 102.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67885 Nr: 415-95.2008.811.0106
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almérico Santana do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 67885 (415-95.2008.811.0106)

INDEFIRO a realização de remessa de ofício à Delegacia da Receita 

Federal pelo Juízo, tendo em vista que é incumbência da parte tal 

procedimento, não se mostrando razoável repassar tal ônus ao Poder 

Judiciário.

Em se tratando de entidade de caráter público, a Procuradoria-Geral do 

Estado possui meios hábeis para a requisição de informações junto à 

demais órgãos e banco de dados.

 Outrossim, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 7°, traz a 

lume o Princípio da Paridade das Armas, princípio o qual determina 

tratamento igualitário entre as partes em relação ao exercício de direitos e 

faculdades, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e a aplicação de 

sanções processuais.

As diligências para suprir a ausência de informações que propiciem a 

localização de imóvel que será objeto de constrição constituem ônus do 

exequente, uma vez que este é o real interessado no cumprimento da 

ação.

INTIME-SE a parte autora para que em 10 (dez) dias, manifeste sobre 

eventuais medidas que pretende adotar para o prosseguimento do feito

Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

 Intime-se e cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68418 Nr: 366-20.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Barbosa de Oliveira, Neide Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68418 (366-20.2009.811.0106)

 Considerando a certidão de fl.123, INTIME-SE a requerente pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado), para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se possui interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68575 Nr: 537-74.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68575 (537-74.2009.811.0106)

Considerando a juntada de decisão relatando o indeferimento 

administrativo do benefício ora pleiteado (fls. 117-v), INTIME-SE a 

Procuradoria para se manifestar no prazo legal.

Após retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Novo São Joaquim, 06 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68674 Nr: 635-59.2009.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL HILU NETO - OAB:PR 

21733, Willian Ricardo Melo Zanoni - OAB:MT 18409/A

 Referência: Autos n.º 68674 (635-59.2009.811.0106)

 Cuida-se de embargos de declaração oposto pelo executado ROBERTO 

ZANONI em face da decisão de fl. 184.

 Em suma, reclama o embargante quanto a omissão dos pedidos de 

condenação do Exequente ao dever de pagar honorários sucumbenciais 

em razão da retificação de CDA, uma vez que esta deu-se por meio de 

Exceção da Pré-Executividade.

 Alega também, quanto a omissão da decisão atacada, quanto a análise de 

eventual excesso de penhora

 Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são cabíveis os aclaratórios para 

“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento”.

 Sem delongas, cabível e tempestivos os embargos, assiste parcialmente 

razão os embargantes, visto que realmente nada disse, mas deveria, a 

decisão atacada quanto a condenação da Fazenda Pública Estadual em 

honorários sucumbenciais.

 Neste sentido, passemos a análise necessária quanto aos argumentos 

aduzidos pelos embargantes.

 – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

 A apresentação da exceção de pré-executividade (fls. 73/77), de fato, 

resultou na retificação da guia de execução em comento, sendo inclusive 

juntada aos autos (fl. 153).

 Ocorre que, conforme pacificado pela jurisprudência, somente serão 

devidos os honorários advocatícios em caso de extinção da execução, o 

que notadamente não se demonstra ser o caso.

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO 

PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, 

em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento 

de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são 

devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento o 

de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção 

de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a 

execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da 

sucumbência.

3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em 

dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância 

de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos 

autos, o quantum devido a título de verba honorária.

 (REsp 1646557 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

Data do Julgamento 06/04/2017, Data da Publicação DJe 25/04/2017)Grifei.

 Tão logo, muito embora tenha a Exceção de Pré-Executividade sido 

acolhida, esta não teve o condão de extinguir o presente feito, logo, não 

há o que falar em honorários sucumbenciais, razão pela qual INDEFIRO o 

que se requer o executado.

 – DO EXCESSO DE PENHORA

 Aduz a embargante quanto a omissão da análise do pedido de excesso 

da penhora em decisão atacada (fl. 184).

 No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu artigo 1.022, 

é claro ao aduzir que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento.

III – Corrigir erro material.

 Verifica-se, portanto, que as únicas e expressas permissões legais de 

cabimento dos embargos de declaração são quando da ocorrência de 

obscuridade, contradição ou omissão no provimento jurisdicional, não 

sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo.
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 É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são 

um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível.

 Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil.

 No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a 

parte não requer a reforma da decisão em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.

 Com efeito, constata-se da decisão a precisão em indicar, naquele 

momento processual, que estava a reduzir os honorários dativos, de 

forma fundamentada, em observância à simplicidade da demanda e à 

atuação da causídica.

 Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.

 Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior.

 Posto isso, de modo a sanar a omissão, que de fato existia, no que diz 

respeito a fixação de honorários sucumbenciais, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de fls. 186/187-v.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT. Cumpra-se.

 Por fim, considerando a data do pedido de suspensão do feito pela 

executada, 10 de outubro de 2019, INTIMEM-SE as partes para que, em 10 

(dez) dias, informem nos autos se houve a quitação da dívida.

 Em caso negativo, intime-se a exequente para que, no mesmo prazo 

acima descrito, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71523 Nr: 834-42.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Brunetta, Vera Lúcia Sprengoski Brunetta, 

Eloir Brunetta, Hélio Brunetta, Eurico Brunetta, Vera Lúcia Becker Brunetta, 

Edio Brunetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:PR 82780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Ricardo Salonski 

Martins - OAB:RO 1084

 Referência: Autos n. 71523 (834-42.2013.8.11.0106)

 Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Liminar 

de Imissão de Posse que A MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP 

NORTE) S.A move em desfavor de AGROPECUÁRIA CALUPA LTDA.

 Solicitada a realização de perícia técnica por ambas as partes, conforme 

fls. 423/425-v, é apresentado o plano de serviço, bem como os honorários 

indicados pelo expert nomeado, totalizando a quantia de R$ 146.550,00 

(cento e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais).

 Intimadas quanto a proposta apresentada, requerente e requerido 

manifestam-se pela discordância dos valores, porquanto apresentado 

valor avultado, ultrapassando inclusive o valor da causa.

 Neste seguimento, considerando as discordâncias das partes, NOMEIO o 

Sr. Pedro Antônio de Oliveira Dias, podendo ser localizado no endereço 

Rua Nova Esperança, n°607, Bairro Jardim Riva, cidade de Primavera do 

Leste – MT, com telefone (66) 9.9232-2268, conforme se extrai do bando 

de peritos cadastrados junto o TJMT.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).

INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de honorários 

(Art. 465, §2º, CPC/2015).

Havendo resposta negativa, voltem-me conclusos para deliberação.

No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIMEM-SE as partes, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias depositem 

os valores relativos aos honorários, ou, apresentem impugnação a 

proposta, sob pena de preclusão.

 Efetuado o depósito, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com 

cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato o mais breve possível.

 Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

 Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, 

vista às partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem 

cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72144 Nr: 340-46.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. de Araújo Atacado - ME, Rinaldo Pereira 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Referência: Autos n.º 72144 (340-46.2014.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que 

Banco Bradesco S/A move em desfavor de R P DE ARAUJO ATACADAO 

– ME e RINALDO PEREIRA DE ARAUJO.

 À fl. 208, solicita o exequente por nova avaliação do imóvel constrito nos 

autos, uma vez que a avaliação anterior deu-se no ano de 2014.

 Considerando a notada defasagem da avaliação do bem constrito em fl. 

55, proceda-se o necessário para a realização de nova avaliação.

 Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem por 

direito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72729 Nr: 603-78.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karlos André Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 72729 (603-78.2014.811.0106)

 Não tendo sido o débito do executado quitado, fora a parte exequente 

instada a manifestar-se.

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

do executado, a parte limitou-se a requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 590 de 673



conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de 

propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação.

 A intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, a qual pode, por exemplo, requerer certidões 

de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca da 

existência de bens em nome do executado.

 Quanto a este último, saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria 

eventual negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade de um 

veículo é, em tese, de menor significância do que a de um imóvel e, como é 

cediço, as informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer 

interessado dirigir-se a uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais 

informações que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o 

endereço do proprietário.

 Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede mundial de 

computadores, é possível claramente perceber a plena possibilidade do 

fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações perquiridas, sendo 

comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de outras unidades da 

Federação a menção inclusive à forma como deve dar-se tal solicitação e 

a documentação que deva acompanhá-la.

 Citemos, exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do 

E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”.

 Além do mais, é de bom alvitre ressaltar que – também – por uma vaga 

pesquisa no sítio eletrônico “Google”, fora possível identificar várias 

empresas privadas que prestam serviços de busca de bens, 

evidentemente que por meio de pagamento. Um dos serviços comumente 

prestados é a busca de veículos em nome de determinada pessoa.

 Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão julgador o nome ou 

endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado ao Poder Judiciário 

a efetivação de publicidade comercial.

 A menção à tal situação é somente para explanar que há, sim, plenas 

possibilidades da parte buscar bens em nome do executado, sem que seja 

necessária a intervenção judicial.

 Insta ainda consignar que a própria Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata de 

regramento normativo administrativo de observância obrigatória por todos 

os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as funções do 

sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, qualquer 

possibilidade de consulta:

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

 Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva.

 Mais severas ainda são as restrições administrativas, constantes no 

mesmo regramento de observância obrigatória citado, quanto à utilização 

do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir 

que:

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. (grifos 

nossos).

 Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.

 Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 

da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73018 Nr: 801-18.2014.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Novais de Brito, Ana Maria Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio de Oliveira e Silva, Lorena de 

Araujo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17444/O, Marcel Guimarães - OAB:MT 19235/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 73018 (801-18.2014.811.0106)

 Cuida-se de embargos à execução que Orlando Novais de Brito e Ana 

Maria Borges de Oliveira propõem em desfavor de MARO SERGIO DE 

OLIVEIRA E SILVA e LORENA DE ARAUJO ROCHA.

 Alegam os autores que em razão de termo de distrato de instrumento 

particular de compromisso de venda e compra de imóveis rurais, ficaram 

os embargantes obrigados a realizarem a devolução da quantia de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais), na data de 22/05/2014, emitindo-se a 

promissória executada no feito original.

 Em contrapartida, obrigou-se os embargados a devolver, no ato da 

assinatura do referido termo de distrato, a posse do imóvel objeto de 

avenca.

 Relatam os embargantes que a posse do imóvel ficou sob a 

clandestinidade dos embargados por cerca de 09 (nove) meses, deixando 

deste modo, prejudicada o cumprimento da contraprestação que lhe 

cabiam.

 Ainda em sede da inicial recursal, relatam que, após a devolução da 

posse do imóvel, perceberam os embargantes enormes prejuízos em 

razão da ausência de manutenção devida do imóvel, perfazendo a 

totalidade de R$ 520.717,02 (quinhentos e vinte mil, setecentos e 

dezessete reais e dois centavos).

 Intimado, os embargados manifestam-se pelo não conhecimento do 

embargo, com a respectiva extinção do feito.

 É o relato do necessário.

 Considerando a complexidade do presente feito, se demonstra imperioso 

a dilação probatória, conforme demonstra o art. 920, inciso II do Código de 

Processo Civil.

 Neste aspecto, o atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).

 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 
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seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 

alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 

produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.

 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75894 Nr: 581-49.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Pereira de Brito, Douglas Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eustaquio Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 75894 (581-49.2016.811.0106)
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 Tendo a parte autora apresentado memorial descritivo dos valores 

devidos, com as devidas correções, intime-se o executado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente comprovação de quitação do débito, 

cientificando-lhe que, em não havendo o pagamento voluntário, será 

acrescido multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor devido.

 Transcorrido o prazo sem que o executado comprove a quitação integral, 

intime-se o autor, para que manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito, no mesmo período acima descrito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77199 Nr: 377-68.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Aparecido Barbosa, Selma Maria Barbosa de 

Souza, Celia Maria Barbosa, Cilma Maria Barbosa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lourenço Barbosa, Aireci Maria Barbosa, 

Edivaldo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 77199 (377-68.2017.811.0106)

 O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídico pátrio, 

trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).

 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 

alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 

produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.

 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 
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constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 988-21.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Carlos da Costa, Fernando Carlos da 

Costa, Silvana de Jesus Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:MT 17078/O, Ruana Caroline Silva Rios - OAB:MT 20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O, Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 5887/B

 Referência: Autos n.º 78091 (988-21.2017.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que Luis Fernando 

Silva Lobo move em desfavor de RICARDO CARLOS DA COSTA, 

FERNANDO CARLOS DA COSTA e SILVANA DE JESUS FARIAS.

 Instado a se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, aduz o 

exequente pela aplicação de diversas medidas constritivas, destacando 

aqui a indicação de bens pelos executados e a inclusão no cadastro de 

inadimplentes.

 A inscrição do nome do executado em sistemas de proteção ao crédito se 

trata de uma inovação proposta pela Lei n° 13.105/2015, uma vez que o 

Código de Processo Civil de 1973, nada dispunha a respeito desta 

possibilidade.

 Assim, vejamos.

 Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

 […]

 §3° A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

 Deste modo, a medida de incluir o nome dos executados no cadastro de 

inadimplentes se torna uma medida que integra as possibilidades de ações 

que visem imprimir efetividade a processos de execuções, sendo, 

inclusive, aplicada por diversos tribunais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. Cabível a inscrição do 

executado no SERASAJUD, tal como autorizado pelo art. 782, § 3º, 

CPCAgravo provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70082459389, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio 

Heinz, Julgado em: 30-10-2019)

(TJ-RS - AI: 70082459389 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de 

Julgamento: 30/10/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 06/11/2019)

 Contudo, a intimação do executado para que indique bens à penhora se 

demonstra mais efetiva para a busca de valores ou bens passíveis de 

satisfação da execução

 Neste sentido, DEFIRO PARCIALMENTE o petitório de fls. 27/29, e 

DETERMINO sejam os executados intimados para indicar bens passíveis 

de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o local em que se 

encontram e exibindo prova de sua propriedade, nos termos do art. 829, 

§2º, CPC/2015, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade 

da justiça (arts. 774 e 77, CPC/2015).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78704 Nr: 143-52.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute Souza Oliveira - OAB:MT 

18250/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT 5736/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial que se 

realizará no dia 19 de fevereiro de 2020, às 9 horas, no Hospital Municipal, 

localizado na Rua Dois, s/nº, abaixo da Prefeitura, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 245-74.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Sechi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:MT 9373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Deccache - 

OAB:SP 140500/A

 Referência: Autos n.º 78915 (245-74.2018.811.0106)

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 Em suas constatações, pela embargante é apontado, como pontos 

controvertidos, a localização dos imóveis de matrículas 25.838 e 25.839, 

cuja confusão é objeto de discussão nos autos.

 Ao final, manifesta pelo julgamento antecipado da lide, decretando a 

improcedência do feito, e, subsidiariamente, requer seja oportunizada a 

produção das mesmas provas que forem eventualmente deferidas ao 

embargante.

 Por sua vez, informa o embargante os pontos que entende por 

controvertidos, a saber, a localização dos imóveis de matrículas 25.838 e 

25.839, a distinção dos imóveis de propriedade do embargante e 

embargado bem como seus limites. No que diz respeito a dilação 

probatória, este manifesta pela produção de prova oral, através do 

depoimento pessoal do representante da parte embargada, nos termos do 

art. 385 do CPC, bem como a oitiva de testemunhas que serão arroladas 

em momento oportuno.
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 É o breve relato.

1) Das Questões Processuais Pendentes

 Conforme constara em decisão anterior, as partes foram intimadas para 

manifestarem-se quanto o saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

 Em que pese tenha a nova sistemática processual civilista adotado o 

princípio da cooperação, este não deve ser usado como pretexto para a 

adoção de praxes procedimentais que criam diligências meramente 

protelatórias.

 Embora devidamente intimadas para apresentarem meios de provas que 

pretendiam produzir, e, sendo-lhes minudenciadamente explicitado que a 

mera alegação da parte quanto aos meios de provas que pretendem 

produzir sem que seja alinhavada, em relação a ela, qualquer relação com 

o ponto alegadamente controvertido, seria compreendida como ausência 

de especificação, verifico que a embargada incorre nestes casos.

 Quando de sua manifestação, destaco o seguinte ponto. “Contudo, caso 

este MM. Juízo assim entenda, requer então seja oportunizada ao 

Embargado a produção das mesmas provas que forem eventualmente 

deferidas ao Embargante, como medida de rigor, em observância à 

garantia constitucional do contraditório e da ampra defesa (art. 5°, LV da 

Constituição Federal).”

 Do referido petitório, vê-se claramente que trata-se de manobra 

protelatória. Explico.

 Com a reformulação do CPC e a adoção do princípio da cooperação, é 

mister que os interessados na lide assumam posicionamentos e requisitem 

o diálogo, para que todas as questões sejam elucidadas em tempo 

satisfatório e célere.

 Na medida em que ao magistrado fora apresentado a nova sistemática, 

este explicita quais questões de fato lhe soam incertas, necessitando 

melhor dilação probatória, assim como os meios de prova possíveis para 

tal demonstração, oportunizando após, prolação de sentença de mérito.

 Pois bem, intimadas ambas as partes para apresentarem os meios de 

prova que entenderiam necessárias para o deslinde do feito, a embargada 

em nada apresenta provas que pretende produzir, requerendo apenas, de 

forma genérica, a produção de provas que sequer desconhece a 

finalidade.

 Logo, o indeferimento deste pedido não se mostra infração aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que fora 

devidamente oportunizada para que esta se manifestasse, o que não o foi 

feito.

 Quanto a isto, é entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. 

MÉRITO. DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DA 

DENUNCIADA. AUTORIZOU O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDÊNCIA 

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. Preliminar de cerceamento de defesa. 

Rejeitada. O juiz é o destinatário da prova. Entendendo ser suficiente a 

documentação juntada ao feito para compreensão e solução da lide, 

compete a ele indeferir produção de provas meramente protelatórias. 

Mérito. Responsabilidade da denunciada UNIMED pelo pagamento das 

despesas hospitalares, referentes a cirurgia realizada pelo ora recorrente. 

Comprovado que a Cooperativa autorizou o procedimento cirúrgico. 

Procedência da denunciação à lide. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075541698, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de 

Souza, Julgado em 06/06/2018).

 De igual modo, é entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – 

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO 

PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – 

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. [...] 2 – O julgamento antecipado da lide não 

ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos 

elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O 

magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem 

meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão. 3 – O processo 

administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi 

realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a 

ampla defesa. (Ap 55540/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019) Destaquei.

 Imperioso destacar que a própria embargada relata manifesta o 

entendimento da desnecessidade da dilação probatória, ao postular pelo 

julgamento antecipado da lide por entender quanto a existência de provas 

suficiente para o julgamento do feito.

 “Ao contrário, as provas dos autos atestam a falácia das suas 

alegações, denotando a existência de um conluio entre familiares, com o 

intuito de frustrar a imissão do Embargado na posse do imóvel arrematado, 

razão pela qual roga o Banco Sistema seja o feito julgado 

antecipadamente, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, 

decretando-se a improcedência destes Embargos de Terceiro para fim de 

manter a imissão na posse do imóvel matriculado sob o n° 39.827 do 1° CRI 

de Barra do Garças.”

 Em razão ao exposto, INDEFIRO o pedido de produção de prova da 

Embargada, por apresentarem caráter manifestamente protelatórios, nos 

termos do art. 370, parágrafo único do CPC.

2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 Diante das manifestações das partes, entendo como ponto controvertido, 

a ser objeto de dilação probatória, a distinção, posse e os limites dos 

imóveis de matrículas 25.838 e 25.839.

 Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa.

 Conforme solicitado pelo embargante, fica admitido como meio de prova a 

testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado.

 Indefiro o pedido de depoimento pessoal de representante legal de 

pessoa jurídica, eis que eventual preposto apresentado em audiência nada 

ajudará na solvência da demanda.

 Ademais, o próprio termo “pessoal” indica que referido depoimento deve 

ser efetivado por pessoa física, cabendo à parte, acaso entenda 

necessário, arrolar como testemunha (informante) eventual responsável 

pela empresa, eis que as pessoas físicas e jurídicas não se confundem.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

 No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma 

como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas 

alegações. Assim, é ônus da parte embargante demonstrar a sua posse 

dos imóveis de matrícula 25.838 e 25.839 que alega ter sido invadida 

quando da imissão de posse do imóvel de matrícula 25.827. Por sua vez, 

cabe a embargada desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 A ação em tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil 

atinentes ao direito possessório.

 5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória pela embargante, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 02 (dois) de Abril de 

2020, às 16h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Determino à parte embargante que deposite em cartório o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, 

nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso 

de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar 

referida ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Fica a parte ciente que, em atenção ao princípio do contraditório, a não 

apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a 

preclusão da possibilidade da produção da prova desta natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 
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citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Fica à parte facultada a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, deverá 

apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Declaro preclusa a possibilidade de dilação probatória por parte da 

embargada uma vez que nada manifestaram-se acerca de tal tema.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79151 Nr: 379-04.2018.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes de Paulo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antônio Merighi - 

OAB:SP 24821, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:MT 6515/O, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521/O

 Referência: Autos n.º 79151 (379-04.2018.811.0106)

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o autor intimado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração específica para a 

liberação de valores, com firma reconhecida, da qual constem o valor 

originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79207 Nr: 405-02.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Carlos da Costa, Fernando Carlos da Costa, 

Silvana de Jesus Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Silva Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O, Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 5887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ney Ricardo Feitosa de Paula 

- OAB:MT 17078/O, Ruana Caroline Silva Rios - OAB:MT 20743/O

 Referência: Autos n.º 79207 (405-02.2018.811.0106)

 Tratam-se os presentes autos de embargos à execução ajuizados com a 

finalidade de resistir aos autos executivos apensos.

 Tendo o causídico dos embargados devidamente apresentado suas 

respectivas qualificações, conforme ciência a decisão de fl. 83, passo à 

análise de recebimento do feito, nos termos do art. 914, caput, do Código 

de Processo Civil.

 Inicialmente, em que pese tenha os embargantes solicitado a concessão 

da assistência judiciária gratuita, verifico que o recolhimento das 

respectivas custas já o foi feito (fl. 87), de modo que torna-se prejudicado 

o pedido contido na inicial recursal.

 Neste aspecto, realizadas as constatações informadas, cumpre-nos 

analisar o efeito no qual os embargos devem ser recebidos, sendo certo 

que a regra passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo. Neste 

sentido o disposto no art. 919 caput do Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

 No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser realmente 

recebidos sem efeito suspensivo, sendo certo que não deve ser aplicada 

a regra do parágrafo 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, pois a 

execução em apenso não foi garantida por penhora, depósito ou caução, 

bem como o Embargante não demonstrou a relevância da fundamentação 

do pedido e principalmente que o prosseguimento da execução poderá 

causar-lhe dano de difícil ou incerta reparação. Ressalto que é necessário 

haver a presença dos dois requisitos para se determinar a suspensão da 

execução – segurança da execução e relevância dos fundamentos.

 Devo mencionar, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

precário, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a 

motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código 

de Processo Civil:

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

 Diante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

sem efeito suspensivo.

 Já tendo o embargado apresentado a impugnação, o curso natural seria a 

prolação de sentença.

 Ocorre que, em se tratando de caso complexo, se torna imprescindível a 

dilação probatória antes, nos termos do art. 920, inciso II do CPC.

 Considerando a complexidade do presente feito, se demonstra imperioso 

a dilação probatória, conforme demonstra o art. 920, inciso II do Código de 

Processo Civil.

 Neste aspecto, o atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).
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 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 

alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 

produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.

 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79487 Nr: 544-51.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 79487 (544-51.2018.811.0106)

Tendo em vista a habilitação de novo advogado para promover a defesa 

do implicado (fls. 314/315), INTIME-SE a Defesa para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário e, 

querendo, juntar documentos e requerer diligências (art.422 CPP).

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Novo São Joaquim, 06 de Fevereiro de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77654 Nr: 702-43.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 77654 (702-43.2017.811.0106)

 Tendo em vista a apresentação de conta bancária pelo réu, autorizo a 

liberação do valor da fiança em seu favor.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

 Intime-se a parte.

 Após, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 07 de Fevereiro de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-19.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULINO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON CLEBER LOPES JUNIOR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que, 

no prazo legal, apresente endereço completo para citação do Requerido, 

tendo em vista a certidão ID 25637036. Novo São Joaquim, 10 de fevereiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65296 Nr: 153-37.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a autarquia ré não se manifestou sobre os cálculos 

apresentados pela parte exequente às fls. 15/118, HOMOLOGO-O para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 

R$ 39.004,21 trinta e nove mil, quatro reais e vinte e um centavos).

EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais), conforme dados bancário de fls. 129/130.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70060 Nr: 891-88.2016.811.0095

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA COLLODEL ANTONOWISKI, 

RICARDO ANTONOWISKI, Liliane Antonovviski da Silva, CRISTIANE 

ANTONOWISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES ANTONOWISKI, JUIZO DA COMARCA 

DE PARANAÍTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial que TEREZA CRISTINA COLLODEL 

ANTONOVVISKI e OUTROS postulam em juízo, visando sacar saldo 

remanescente em conta corrente/poupança nº 0000046-9, agência nº. 

1600-4 do Banco Bradesco S/A e valores depositados referentes ao 

recolhimento de FGTS, PIS/PASEP do de cujus HERMES ANTONOWISKI.

Em Ref. 77, os requerentes informaram que não há outro requerimento a 

ser formulado, considerando a inexistência de saldo de valor para saque.

Vieram-me os autos conclusos.

Compulsando os autos, verifico que o requerimento retro traduz em efetivo 

pedido de desistência do feito.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC.

 Sem custas ou honorários advocatícios.

CIÊNCIA a parte autora.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78196 Nr: 70-16.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracino & Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURASUL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA CRISTINA ANGELI 

NAZARI - OAB:40464

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do novo CPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

INTIME-SE a parte executada, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito.

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para apresentar novo 

cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que 

incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 
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obrigação de prestação continuada.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado do teor do respectivo auto, após sua confecção.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78197 Nr: 71-98.2018.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSDS, ELDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFG, WSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora às fls. 

103/104 em face da sentença homologatória de fl. 100, que deixou de 

determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil o nome do 

genitor na certidão de nascimento da menor.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que no termo de acordo realizado entre as 

partes (fls. 93/94) não constou expressamente tal pedido, todavia, 

considerando que a retificação no registro de nascimento da menor é 

consequência da declaração de paternidade, de rigor o acolhimento dos 

presentes embargados de declaração para sanar a omissão apontada.

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos e 

DETERMINO seja expedido ofício ao cartório de registro civil (Cartório 

Cunha), desta Comarca de Paranaíta, conforme registro de fl. 09 para 

proceder a retificação no registro da infante Emilly Lauane de Souza 

Magalhães, constando como genitor Benedito Fornizare Galice.

Após, intime-se a representante da parte autora para retirada do 

documento em Cartório.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1147-60.2018.811.0095

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alane da Silva Pereira, Robson Araújo, Gabriel 

Leonardo Martins dos Santos, Anderson de Jesus Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 "[...] Dessa forma, diante do robusto lastro probatório acima descrito, julgo 

procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar ROBSON 

ARAÚJO, ANDERSON DE JESUS ARAUJO, ALANE DA SILVA PEREIRA e 

GABRIEL LEONARDO MARTINS DOS SANTOS, nas penas do crime 

tipificado no art. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06.Passo a dosimetria da 

pena [...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 87886 Nr: 1837-55.2019.811.0095

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Evangelista de Jesus 

- OAB:17513

 Vistos.

1) DEFIRO vista aos autos, pelo prazo de 05 (cinco) dias, ao advogado Dr. 

Valter Evangelista de Jesus.

2) OFICIE-SE ao CRAS do Município de Paranaíta-MT para trazer aos autos 

os relatórios do caso, conforme determinação de Ref. 04.

3) Com a juntada dos relatórios, dê-se vista ao Ministério Público, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Às providências. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73980 Nr: 945-20.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN KENNEDY PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de preparação do processo para 

julgamento em plenário, nos termos do art. 422 do CPP, dê-se vistas às 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentarem rol de testemunhas 

que irão depor em plenário e, ainda, caso queiram, juntarem documentos e 

requererem diligências.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75322 Nr: 1732-49.2017.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Bellé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Francisco Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do novo CPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

INTIME-SE a parte executada, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito.

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para apresentar novo 

cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que 

incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado do teor do respectivo auto, após sua confecção.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001013-07.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BARBOSA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Vistos etc. Tendo em vista a impossibilidade do 

comparecimento da Representante do Ministério Público na audiência 

prevista ID 25445123, haja vista que esta responde cumulativamente com 

a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de 

Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 43/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, 

redesigno a audiência de entrevista para o dia 19 de março de 2020, às 

16h30minutos. Intimem-se todos para comparecerem ao ato. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-35.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FAGUNDES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000164-35.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

LETICIA DA SILVA QUEIROZ EXECUTADO: JOSE FAGUNDES DE QUEIROZ 

Vistos etc. Defiro o pedido de ID 22791456. Tendo em vista que em 

consulta ao Sistema INFOSEG foram localizados novos endereços do 

executado (comprovante anexo), proceda-se a sua citação conforme 

decisão de ID 19299502. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64406 Nr: 2372-77.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cabette de Andrade 

- OAB:MT/9889-B

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com tutela de urgência interposta por Larissa Ribeiro de 

Souza em face Anhanguera Educacional LTDA devidamente qualificados 

nos autos.

Na petição acostada de ref. 27, os procuradores da autora renunciaram à 

procuração.

O despacho proferido ref. 30, determinou a intimação pessoal da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo procurador 

para dar prosseguimento ao feito.

Em ref. 35 foi acostado aos autos certidão do Oficial de Justiça, com 

diligência negativa de intimação da parte autora, alegando que se encontra 

em lugar incerto e não sabido.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor deixar decorrer o prazo sem promover o determinado, os autos 

serão extintos sem julgamento do mérito, conforme o artigo 485, inciso III 

do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76210 Nr: 870-35.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Amintas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/0

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Danilo Rodrigues de Souza - OAB/MT nº 24.727/O, proceder com a defesa 

do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40181 Nr: 1661-82.2011.811.0022

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Rust, James Paul Rust, Rafael 

Bernardes Freitas, Élio José de Freitas Filho, Iná Bernardes Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine F. Garcia Duarte A. 

Pinto - OAB:6.294-A

 INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DOS REQUERIDOS para que apresente as 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 333/338/vºs, no prazo 

legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-72.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010046-72.2014.8.11.0022. REQUERENTE: CLEONICE MENEZES DA 

SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos etc. 

Intime-se o causídico da parte exequente para juntar aos autos o contrato 

de prestação de serviços advocatícios citado na petição de ref. 

22823766, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-52.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MUNIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010015-52.2014.8.11.0022. REQUERENTE: SILVIA MUNIZ DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc. Intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito das 

petições da parte executada de ref. 27915359, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-88.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES GONCALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA DESPACHO Processo: 

1000154-88.2019.8.11.0022. REQUERENTE: DIONES GONCALVES DE 

ABREU REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em vista a localização de novo endereço 

do requerente, conforme comprovante INFOSEG anexo, proceda a 

intimação de Diones Gonçalves de Abreu do inteiro teor da sentença no 

respectivo endereço. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-07.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE CARDOSO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010158-07.2015.8.11.0022. EXEQUENTE: IVONE CARDOSO DA CRUZ 

EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI BRASIL TELECOM Vistos 

etc. Intime-se o causídico da parte exequente para se manifestar a 

respeito dos embargos de declaração apresentados da parte executada 

em ref. 23970263, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-92.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TRAINNER - CURSOS E TREINAMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010163-92.2016.8.11.0022. REQUERENTE: RENAN BORGES DE SOUZA 

REQUERIDO: BRASIL TRAINNER - CURSOS E TREINAMENTOS Vistos etc. 

Defiro em parte o pleito de ref. 22490134, contudo em pesquisa no 

Sistema Infoseg não logrei êxito em encontrar endereço da parte ré. 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado da parte ré, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Após, decorrido o prazo, sem manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-48.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO(A))

MATEUS NOGUEIRA OAB - SP0346356A (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8020004-48.2015.8.11.0022. REQUERENTE: EDIVALDO SOARES VIEIRA 

DE ATAHIDE REQUERIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., ACBZ 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Vistos etc. Defiro em parte o pedido da 

parte exequente de ref. 26154233, determinando a expedição do alvará 

para o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos, 

conforme postulado na referida petição. Já com relação aos valores 

controversos, verifica-se que a discussão se restringe a incidência das 

penalidades prevista no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil 

impostas ao devedor pelo pagamento fora do prazo. Sobre o assunto 

inexiste na legislação disciplina a respeito do da previsão de pagamento 

de multa e honorários de sucumbência pelo atraso no pagamento do débito 

relativos à fase de cumprimento de sentença. A controvérsia é pacificada 

pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: 

ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 
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dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: A 

propósito, veja-se os seguintes julgados do eg. STJ: “JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de regência dos 

Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de arbitramento de 

honorários de sucumbência: a) na sentença , quando restar demonstrado 

que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o recorrente for vencido 

no recurso que interpôs contra a sentença , desde que o vencedor tenha 

advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na legislação que disciplina o 

processo no âmbito dos juizados especiais previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença , 

o que, em virtude da especialidade, afasta a aplicação das previsões do 

C P C .  ( T R F - 4  –  M S :  5 0 0 6 6 2 0 7 6 2 0 1 9 4 0 4 7 0 0 0  P R 

5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, Data 

de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” (sic) 

Desse modo, razão assiste em parte a parte executada quanto a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago fora do 

prazo, devendo ser afastada a incidência de honorários em 10% sobre o 

valor do débito. Desta feita, determino a remessa dos autos à contadoria 

deste juízo para a retificação do cálculo judicial de ref. 23026678, devendo 

incidir sobre o valor pago fora do prazo, a contar da intimação de ref. 

13122444 e 13122446, a multa de 10% (dez por cento), devendo, ainda, 

levar em consideração os pagamentos realizados em ref. 13972844 e 

25629865. Com o cálculo acostado aos autos, intimem-se as partes para 

se manifestarem a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001329-20.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de Mato 

Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento do 

débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado do Mato 

Grosso para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. 

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar 

qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o 

por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo acostado aos autos, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, 

§3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento do 

RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o 

pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data de assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001330-05.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001330-05.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de Mato 

Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento do 

débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado do Mato 

Grosso para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. 

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar 

qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o 

por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo acostado aos autos, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, 

§3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento do 

RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o 

pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010054-15.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIANO PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA VIEIRA LOPES OAB - MG109916 (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010054-15.2015.8.11.0022. EXEQUENTE: STELA MARIANO PAIVA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença interposto por Stela Mariano Paiva em desfavor 

de Banco BMG S.A., ambos qualificados nos autos. A decisão de ref. 

11986358 recebeu o pedido de execução da sentença, determinando a 

intimação da parte executada para efetuar o pagamento do débito 

exequendo. Regularmente intimada, a executada apresentou embargos à 

execução em ref. 21354336, pleiteando nulidade da citação, sob o 

fundamento de que não ocorreu citação válida e, subsidiariamente, requer 

seja reconhecida o excesso de execução quanto à aplicação da multa no 

montante de R$27.000,00, ante a nulidade de intimação, sendo expedido 

alvará judicial em favor do banco embargante neste valor. Intimado o 

exequente peticionou em ref. 15828985, pugnando pela total rejeição do 

pleito do executado. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo 

banco executado, verifico que não merece acolhimento, pelos 

fundamentos em que passo a expor. Com o escopo de proporcionar maior 

celeridade e economia processual, e com fulcro no artigo 221, inciso IV, 

do CPC, foi editado o Provimento nº 38/2013/CGJMT, que regulamentou a 

citação e intimação eletrônica no âmbito dos Juizados Especiais do Poder 

Judiciário Mato-Grossense, oportunizando, por meio do Sistema PROJUDI, 

a citação eletrônica das grandes empresas demandadas, desde que 

previamente cadastradas. Assim, em análise do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, na página da Corregedoria-Geral de Justiça, 

menu “Juizados Especiais” e “ Citação e Intimação Eletrônica”, constata-se 

que a executada Banco BMG S/A efetivamente encontra-se cadastrada 

como empresa apta a receber citação e intimação eletrônica por meio do 

CNPJ 61.186.680/0001-74. Portanto, totalmente válida a citação eletrônica 

realizada nos autos em movimentações n. 8 e 10, na época operada pelo 

Sistema Projudi. Desta feita, rejeito a arguição de nulidade de citação. 

Conforme se extrai dos autos, a parte executada foi intimada por várias 

vezes para cumprir com a obrigação de fazer imposta na sentença (ref. 

6893066 e 6893247), transitada em julgado, para cessar os descontos do 

débito na folha de pagamento da autora, sob pena de multa. Contudo, 

mesmo após a sua intimação do pedido de cumprimento de sentença, a 

parte executada continuada a efetuar os descontos na conta da parte 

autora, conforme se verificado pelos documentos acostado pela parte em 

petição de ref. 2154336. Desta feita, verifica-se que desde junho de 2016 

(ref. 6893273) a o executado vem descumprindo a ordem judicial, 

portanto, não há que se falar em não incidência da multa, eis que a 

obrigação de fazer imposta na sentença e não foi cumprida apesar da 

concessão de vários prazos. Da mesma forma, não merece acolhimento o 

pleito de redução da multa, eis que o valor da astreintes foi fixada levando 

em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de 

modo que ele não seja ínfimo para o devedor, o qual é uma instituição 

bancária, mas que também não constitua enriquecimento sem causa para 

o credor. Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução apresentada 

parte execução em ref. 21354336. Determino a intimação do Banco BMG, 

na pessoa do gerente, pessoalmente, por meio de carta, para que cumpra 

a obrigação de fazer imposta na sentença em sede de tutela provisória, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ou seja, cesse o desconto do débito na folha de 

pagamento do Cartão de Crédito da parte autora, sob pena de 

responsabilização por crime de desobediência, sem prejuízo da multa já 

fixada na sentença. Ciência às partes da presente decisão. Após, o 

transcurso do prazo para a interposição de eventual recurso e não 

havendo qualquer impugnação em face da presente decisão, DETERMINO 

a liberação dos valores depositados nos autos em favor da parte 

exequente, intimando-o para apresentar conta bancária para o 

levantamento dos valores. Após, o decurso do prazo supra da parte 

executada, intime-se para se manifestar nos autos quanto a cessão dos 

descontos, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-31.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CORDOVA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010137-31.2015.8.11.0022. REQUERENTE: PAMELA CORDOVA BECKER 

REQUERIDO: ADENILDO PEREIRA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim sendo, retifique a autuação, de modo a 

constar o nome da ação como cumprimento de sentença, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intimem-se as partes executadas para efetuar 

pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 

523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o 

transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando as 

matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo 

supra, não efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de 

mandado de penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça 

às cautelas devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, 

consoante determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-62.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000255-62.2018.8.11.0022. REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. O recurso é tempestivo, tendo 

sido o preparo devidamente feito, com recolhimento de custas. Por se 

encontrarem presentes, ainda, os demais pressupostos recursais, tanto 

objetivos (cabimento, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade procedimental, incluídos nesta a motivação) quanto 

subjetivos (legitimidade e o interesse), recebo o recurso inominado em seu 

duplo efeito. Intime-se a parte autora para apresentou as suas 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-04.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON DOS REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000233-04.2018.8.11.0022. REQUERENTE: ROBINSON DOS REIS LOPES 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. O recurso é tempestivo, tendo sido o preparo devidamente 

feito, com recolhimento de custas. Por se encontrarem presentes, ainda, 

os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta a motivação) quanto subjetivos (legitimidade 

e o interesse), recebo o recurso inominado em seu duplo efeito. Intime-se 

a parte autora para apresentou as suas contrarrazões, no prazo legal. 

Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data de assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-31.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CORDOVA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010137-31.2015.8.11.0022. REQUERENTE: PAMELA CORDOVA BECKER 

REQUERIDO: ADENILDO PEREIRA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim sendo, retifique a autuação, de modo a 

constar o nome da ação como cumprimento de sentença, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intimem-se as partes executadas para efetuar 

pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 

523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o 

transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando as 

matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo 

supra, não efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de 

mandado de penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça 

às cautelas devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, 

consoante determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000167-87.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SOARES DE ALMEIDA MASSUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANY NATHALIA REZENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

EDER FERNANDES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA DECISÃO Processo: 

1000167-87.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: JOANA DARC SOARES DE 

ALMEIDA MASSUIA EXECUTADO: EDER FERNANDES DE QUEIROZ, 

FABIANY NATHALIA REZENDE DE FREITAS Vistos etc. Defiro o pedido de 

penhora on-line de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte devedora por meio do sistema BACENJUD formulado 

conforme ID 21346615, como medida eficaz para garantir a satisfação do 

débito. Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora 

incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira. Assim, partindo-se do pressuposto 

que a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on-line se 

mostra totalmente viável. Com essas considerações, determino a penhora 

on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira na forma requerida. Havendo bloqueio de dinheiro, 

intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu 

advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, 

§3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo artigo. Após, 

havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora. Proceda-se a inclusão do nome da executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC, 

através do sistema SERASAJUD. Outrossim, promova a alteração do polo 

ativo da demanda conforme requerido pela exequente. Decorrido o prazo, 

intime-se, à parte exequente para se manifestar e requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

processo, nos termos do artigo 921, §2º, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-31.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CORDOVA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010137-31.2015.8.11.0022. REQUERENTE: PAMELA CORDOVA BECKER 

REQUERIDO: ADENILDO PEREIRA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim sendo, retifique a autuação, de modo a 

constar o nome da ação como cumprimento de sentença, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intimem-se as partes executadas para efetuar 

pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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de incorrer na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 

523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o 

transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando as 

matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo 

supra, não efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de 

mandado de penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça 

às cautelas devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, 

consoante determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data de assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-31.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CORDOVA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010137-31.2015.8.11.0022. REQUERENTE: PAMELA CORDOVA BECKER 

REQUERIDO: ADENILDO PEREIRA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim sendo, retifique a autuação, de modo a 

constar o nome da ação como cumprimento de sentença, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intimem-se as partes executadas para efetuar 

pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 

523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o 

transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando as 

matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo 

supra, não efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de 

mandado de penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça 

às cautelas devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, 

consoante determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data de assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-79.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000756-79.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ELZI ARAUJO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta por Elzi Araújo 

de Souza em desfavor de Banco Honda S/A, devidamente qualificado nos 

autos. Em petição de ID. 26098410, as partes juntaram a minuta de acordo, 

requerendo a sua homologação e a extinção da presente ação. Vieram-me 

os autos conclusos. Eis o Sucinto Relatório. Fundamento. Decido. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas de ID. 26098410 dos autos 

do processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

conforme pactuados entre as partes. Determino o levantamento do alvará 

judicial, para a liberação dos valores depositados em Juízo, constante 

nestes autos, em favor do causídico José Elson Valeriano Júnior, CPF: 

017.629.771-50, Agência: 2423-6, Conta: 21751-4, Conta corrente. Sem 

custas. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 605 de 673



Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-70.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010029-70.2013.8.11.0022. EXEQUENTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por Elisangela de Oliveira em 

desfavor de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos. A 

decisão de ref. 18251985 recebeu o pedido de execução da multa 

aplicada, determinando a intimação da parte executada para efetuar o 

pagamento do débito exequendo. Regularmente intimada, a executada 

apresentou impugnação à execução em ref. 19544083, garantindo o juízo 

quanto ao pagamento integral do débito e pleiteando o indeferimento do 

cumprimento de sentença, reconhecendo como excessiva a execução no 

valor de R$ 26.000,00 (vinte seis mil reais) referente ao valor total 

executado, haja vista que não há comprovação de descumprimento da 

obrigação de fazer; subsidiariamente, requer a revisão da multa e sua 

consequente redução, fixando em patamares de razoabilidade e 

proporcionalidade a valor condizente para a situação financeira das 

partes e aptos a não ensejar a punição desmedida do impugnante e o 

enriquecimento sem causa do impugnado. Intimado o exequente peticionou 

em ref. 22771568, pugnando pela total rejeição do pleito do executado. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Em 

detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, verifico 

que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a expor. 

Conforme se extrai dos autos, a parte executada foi intimada para cumprir 

com a obrigação de fazer imposta na decisão de ref. 6887731 para retirar 

o nome da autora da restrição nos cadastros de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão, dentro do prazo de 10 (dez) dias. Após 

a sua citação (03/06/2013) a executada peticionou os autos em ref. 

6887786 informando o cumprimento da liminar. O extrato “Bureau Sicredi” 

anexo a exordial, demonstra que a restrição por devolução de cheque 

sem fundos ocorreu no dia 28/03/2013, referente ao réu com a agência de 

número 237. Já na resposta do Serasa Experian de ref. 6888104, 

verifica-se em nome da parte autora foram realizadas várias restrições 

pela devolução de cheque sem fundos, contudo, a restrição inserida no 

dia no dia 28/03/2013, discutida nos autos, foi excluída no dia 18/04/2013. 

Desta feita, verifica-se que a executada parte executada retirou a 

restrição discutida nos autos antes mesmo da ordem judicial, portanto, não 

há que se falar em incidência da multa, eis que a obrigação de fazer 

imposta não foi descumprida. Isto posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, ACOLHO a impugnação para reconhecer a ausência de 

descumprimento da decisão liminar, não havendo incidência da “astreinte”, 

por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, 

em face do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em decorrência 

da extinção da dívida. Sem custas. Transitada em julgado, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-81.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010080-81.2013.8.11.0022. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DA 

SILVA REQUERIDO: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA, ESTRELA 

DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA SENTENÇA Vistos etc. 
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Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela parte ré EB 

COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA - ELETROKASA, visando sanar 

a omissão na r. sentença proferida em ref. 18252427. Pois bem. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Analisando o recurso interposto, 

verifico que razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser 

ACOLHIDO o recurso. Verifica-se que, realmente, houve omissão na 

decisão, pois não se referiu a condenação da parte autora às custas em 

decorrente da sua audiência a audiência designada, penalidade esta 

imposta no §2º do artigo 51 da Lei n. 9.099/95. Por tudo exposto, nos 

termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, RECEBO os embargos 

de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, para acrescentar o 

seguinte trecho: “Condeno o autor Carlos Augusto da Silva ao pagamento 

das custas e despesas processuais, diante do que dispões o §2º do 

artigo 51, da Lei n.º 9.099/95.” Publique-se. Intime-se. Registre-se. Após, o 

trânsito em julgado, arquive-se o presente feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-71.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000278-71.2019.8.11.0022. REQUERENTE: MARLON FERNANDO 

YOKADA FERNANDES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por danos 

materiais e morais proposta por Marlon Fernando Yokada Fernandes em 

desfavor de Gol Linhas Aereas S.A., devidamente qualificado nos autos. 

Em petição de ID. 26557857, as partes juntaram a minuta de acordo, 

requerendo a sua homologação e a extinção da presente ação. Vieram-me 

os autos conclusos. Eis o Sucinto Relatório. Fundamento. Decido. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas de ID. 26557857 dos autos 

do processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

conforme pactuados entre as partes. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-82.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS ROCHA DE SOUZA DAMIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000620-82.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JARBAS ROCHA DE SOUZA DAMIN SENTENÇA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Execução de titulo extrajudicial proposta por 

Ferreira e Bombarda LTDA ME em desfavor de Jarbas Rocha de Souza 

Damin devidamente qualificado nos autos. Em petição de ID. 25601009 e 

25601012 as partes juntaram a minuta de acordo, requerendo a sua 

homologação e a suspensão dos autos. Vieram-me os autos conclusos. 

Eis o Sucinto Relatório. Fundamento. Decido. As partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Satisfazendo as partes os requisitos legais, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelas 

cláusulas descritas de ID. 25601009 e 25601012 dos autos do processo. 

Os honorários advocatícios deveram ser pagos conforme pactuados entre 

as partes. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-32.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A R MORENO VEICULOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001367-32.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ADEMILSON ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: A R MORENO VEICULOS EIRELI - EPP SENTENÇA 

Vistos etc. Trata-se de Termo de Reclamação proposta por Ademilson 

Alves de Souza em desfavor de A.R. Moreno Veículos Eireli- EPP, 

devidamente qualificado nos autos. Em audiência de conciliação de ID. 

28629015, resultou exitosa, ocorrendo acordo entre as partes. Vieram-me 

os autos conclusos. Eis o Sucinto Relatório. Fundamento. Decido. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá pelos termos estabelecidos na audiência de 

conciliação de ID. 28629015, dos autos do processo. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a cargo das partes. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-13.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAMACENA (REQUERENTE)

FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

6 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001226-13.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JESSICA DAMACENA, 

FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por danos e 

morais proposta por Jéssica Damacena e Fernando Cumini de Matos Pires 

em desfavor de Tam Linhas Aéreas S.A., devidamente qualificado nos 

autos. Em audiência de conciliação de ID. 28256922 resultou exitosa, 

ocorrendo acordo entre as partes. Vieram-me os autos conclusos. Eis o 

Sucinto Relatório. Fundamento. Decido. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Satisfazendo as partes os requisitos legais, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 
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HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelos termos 

estabelecidos na audiência de conciliação de ID. 28256922, dos autos do 

processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios a cargo das 

partes. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-10.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANE FRANCISCA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001362-10.2019.8.11.0022. REQUERENTE: LUZANE FRANCISCA GOMES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Termo de Reclamação proposta por 

Luzane Francisca Gomes em desfavor de CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens S.A., devidamente qualificado nos autos. Em 

audiência de conciliação de ID. 28625869, resultou exitosa, ocorrendo 

acordo entre as partes. Vieram-me os autos conclusos. Eis o Sucinto 

Relatório. Fundamento. Decido. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Satisfazendo as partes os requisitos legais, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelos termos 

estabelecidos na audiência de conciliação de ID. 28625869, dos autos do 

processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios a cargo das 

partes. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-11.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SANTOS ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000670-11.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: THIAGO PEREIRA GARAVAZO 

EXECUTADO: SIMONE SANTOS ALCANTARA S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Fundamento. Decido. As partes peticionaram em ref. 

25901034 informando que entabularam acordo, motivo pelo qual requerem 

a homologação do acordo. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelas cláusulas descritas na 

ref. 25901034. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-89.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010051-89.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ELIZANGELA RODRIGUES 

VIEIRA ROCHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A SENTENÇA Vistos 

etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela promovida 

Telefônica S.A., visando sanar a omissão e contradição na r. sentença 

proferida em ref. 18252176, alegando que não levou em consideração o 

fato de que já houve a restituição do valor do produto. Pois bem. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de 

declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes 

nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade na sentença proferida, haja vista que a condenação da 

parte ré a restituição do valor de produtor é um pedido formulado pela 

autora na petição inicial. Ademais, importante consignar que, o fato da 

parte ré já ter restituído o valor do produto voluntariamente antes da 

prolação da sentença, em nada interfere na procedência ou não do pedido 

formulado na inicial, obstando, tão somente, a execução da sentença com 

relação ao valor já restituído. Diante disso, uma vez que as omissões, 

contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 

9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não 

deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ref. 22481422 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ref. 18252176 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-67.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DE MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000136-67.2019.8.11.0022. INTERESSADO: MANOEL SOARES DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., 

alegando a existência de contradição na sentença proferida, eis que a 

sentença impôs ao embargante cumprir no prazo de 48 horas a baixa dos 

órgãos de proteção ao crédito, contudo, se contradiz à jurisprudência 

pátria que determina prazo razoável para cumprimento da obrigação de 5 

(cinco) dias. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco 
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dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os 

pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 24968718, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Importante consignar que a contradição que autoriza o manejo 

dos embargos de declaração é a contradição interna, verificado entre os 

elementos que compõem a estrutura de decisão judicial, e não entre a 

solução alcançada e a solução que almejava de acordo com o 

entendimento jurisprudencial. Diante disso, uma vez que as omissões, 

contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 

9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não 

deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ref. 25947685 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ref. 24968718 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Intime-se a parte requerida 

para apresentou as suas contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-60.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MODESTO FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010040-60.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ADEMIR MODESTO FELICIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., sob o fundamento 

de que a sentença retro deixou de fundamentar a existência do dano 

alegado, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença, a fim de suprir a 

omissão apontada. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de 

cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os 

pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 18254877, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença, eis que a ré deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. 

Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e 

dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição 

de embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, 

devendo o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por 

meio de outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal 

como está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos 

embargos de ref. 22591928 e, rejeitou-os, visto que, na sentença 

proferida em ref. 18254877 não se vislumbra qualquer contradição, 

obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-18.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE BIASSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010004-18.2017.8.11.0022. REQUERENTE: RAYANE BIASSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., 

postulando que este juízo “se pronuncie quanto aos pontos abordados, de 

modo que seja reformada a sentença, a fim de ser comprovada a relação 

juridica entre as partes e declarada à existência do débito apontado, e 

rechaçada a condenação por danos morais e sanadas as omissões, 

contradições e obscuridades encontradas”. Pois bem. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de 

Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de declaração são a 

contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, 

sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, 

não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença proferida em ref. 18254875, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença, apresentando prova documento 

extemporânea, eis que deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. 

Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e 

dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição 

de embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, 

devendo o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por 

meio de outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal 

como está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos 

embargos de ref. 22559031 e, rejeitou-os, visto que, na sentença 

proferida em ref. 18254875 não se vislumbra qualquer contradição, 

obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 
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firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001558-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MORAES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICO O 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001558-59.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 988,00 ESPÉCIE: [Concessão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: JULIANE MORAES DE QUEIROZ Endereço: RUA SÃO 

SEBASTIÃO, S/N, JOÃO GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, MANIFESTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO SE 

ENTENDER NECESSÁRIO, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. POCONÉ, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-67.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001454-67.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Incapacidade 

Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MOIZES MARTINS Endereço: DOM 

MANOEL RODRIGUES DO PRADO, 89, SANTA TEREZA, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 534, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-600 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestação acerca do Laudo Pericial, bem como 

querendo impugnar a contestação no prazo legal conforme despacho, e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001744-82.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001744-82.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 23.424,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: SEVERINA MARIA DA SILVA Endereço: Distrito de Chumbo, 

s/n, Zona Rural, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AV. GETÚLIO 

VARGAS, 534, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-600 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002077-34.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANILA CONCEICAO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1002077-34.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: VANILA CONCEICAO DA COSTA Endereço: TEREZA BOTA, 

127, CRUZ PRETA, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSS Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

553, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestação acerca do Laudo Pericial no prazo de 

15 (quinze) dias nos termos do artigo 477, § 1º, NCPC, bem como 

querendo impugnar a contestação no prazo legal conforme despacho, e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 611 de 673



com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002074-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1002074-79.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA MENDES Endereço: COMUNIDADE 

ESPINHAL, SN, RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSS Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

553, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestação acerca do Laudo Pericial no prazo de 

15 (quinze) dias nos termos do artigo 477, § 1º, NCPC, bem como 

querendo impugnar a contestação no prazo legal conforme despacho, e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002078-19.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE BEATRIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

XX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1002078-19.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JUCILENE BEATRIZ DA SILVA 

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 09, VILA PROENÇA, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 553, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

manifestação acerca do Laudo Pericial no prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos do artigo 477, § 1º, NCPC, bem como querendo impugnar a 

contestação no prazo legal conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001654-74.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANY RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001654-74.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOANY RODRIGUES DOS SANTOS 

Endereço: ASSENTAMENTO LAGO AZUL, SN, RURAL, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 553, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar impugnação no prazo legal conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001657-29.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA LOURENCA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001657-29.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 10.046,85 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LAURINDA 

LOURENCA LEITE Endereço: CHACARA SANTO EXPEDITO, KM 07, ZONA 

RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, - DE 3253 AO 

FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para impugnar 

a contestação no prazo legal conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001649-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AGNELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001649-52.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MANOEL AGNELO DA SILVA 

Endereço: COMUNIDADE LARANJAL, SN, RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL, 553, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para impugnar a contestação 

no prazo legal conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado 

POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001646-97.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOAO ARRUDA DOS SANTOS 

Endereço: MATO GROSSO, 658, BOM PASTOR, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL, 553, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para impugnar a contestação 

no prazo legal conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado 

POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-22.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO MONGE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001651-22.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LISANDRO MONGE DA SILVA 

Endereço: SITIO JEJUM, SN, RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, 553, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para impugnar a contestação 

no prazo legal conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001653-89.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APRIGIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001653-89.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JULIANO APRIGIO DA SILVA 

Endereço: SITIO FIGUEIRA, SN, RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, 553, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para impugnar a contestação 

no prazo legal conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

POCONÉ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 2396-29.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença manejada pelo INSS, e, com efeito, HOMOLOGO 

o valor apresentado pela parte Exequente à ref. 67 tão somente relativo 

aos honorários advocatícios correspondentes a R$ 10.634,50 (dez mil 

seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), bem como o valor 

incontroverso de R$ 3.794,32 (três mil setecentos e noventa e quatro 

reais e trinta e dois centavos) relativos ao beneficio devido a parte 
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Exequente.EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, em conformidade com o 

art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 

do Conselho da Justiça Federal, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art. 535, §3º, II do CPC.Cumpridas as determinações anteriores, 

EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás conforme solicitado atentando-se a 

secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração ao patrono do 

autor e, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130087 Nr: 4432-39.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria de Campos Silva, CDdSM, LGdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos do Nascimento Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Verifica-se que a exequente não concordou a justificativa apresentada 

pelo alimentante.

No mesmo sentido a manifestação do IRMP.

Assim, o executado permanece em débito.

Da manifestação do alimentante, verifica-se que se trata de argumentação 

genérica, não apresentando motivos plausíveis que justifiquem a 

diminuição da prestação alimentícia.

Da mesma forma, da carteira de trabalho juntada, não é possível aferir que 

se trata de informação atualizada, tendo em vista que a ultima anotação é 

do ano de 2017.

Com tais considerações, REJEITO a justificativa do executado, pela 

ausência de provas e argumentos contundentes que justifiquem a 

diminuição do percentual para 20% do salario mínimo.

Consequentemente, intime-se o executado para comprovar o pagamento 

dos alimentos vencidos durante o curso do processo, no prazo de 03 

dias, sob pena de prisão.

Com o pagamento voluntário, vistas a exequente.

Decorrido o prazo sem manifestação, considerando que o IRMP já opinou 

favorável a prisão do alimentante, façam os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145501 Nr: 6548-81.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reiny Correa da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 145501

DESPACHO

VISTOS

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58259 Nr: 1172-61.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloysio Nunes Rondon Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, DETERMINO a intimação pessoal da exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o pedido do causídico, sendo o 

silêncio interpretado como ausência de pagamento.Expeça-se alvará em 

favor do patrono da parte.Decorrido o prazo, façam os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77883 Nr: 827-27.2012.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva, Marlene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Germano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ofício de 

ref. 123

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120541 Nr: 1186-35.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Moreira Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Intimar advogado do denunciado da juntada de ofício de ref. 64

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145175 Nr: 6341-82.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan do Carmo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristina Barreto dos 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT, LARISSA CAMPOS LEITE - OAB:19696/MT

 Proceder a intimação da defesa do réu para apresentar alegações finais 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3164 Nr: 45-06.2001.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liseu Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Gonçalves Neto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para Intimar a parte Requerente da Certidão Fls. 207 do Sr. 

Oficial de Justiça do Mandado de Avaliação de Fls. 206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58097 Nr: 1112-88.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 487 inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Pela sucumbência, CONDENO a 

Embargada no pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$ 600,00 

(seiscentos reais) na forma do art. 85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que a 

Embargada litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92692 Nr: 2258-62.2013.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Roberto Fontolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefene Laura da Silva Curado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:57897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486

 Intimar parte requerida para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref.62

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110418 Nr: 1724-50.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anedilson Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jiselda Mara de Oliveira 

Campos - OAB:94.645-MG

 Proceder a intimação da defesa do Denunciado para apresentar 

memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110768 Nr: 1800-74.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer ndustria e Comercio LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Esteves Ferreira de Assis ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte Requerente para manifestar-se e requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112178 Nr: 2187-89.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Américo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:15.837, Bruno Gomes Barreto - OAB:25.614/MT

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO move em face de SEBASTIÃO AMÉRICO DA SILVA, vulgo “BÁU 

TAXISTA”, pela pratica da conduta capitulada no artigo 217 - A, caput, do 

Código Penal.

Recebida a denuncia em 30/08/2018 à ref. 3.

O acusado foi devidamente citado conforme certidão à fl. 27.

Defesa Prévia fora apresentada à ref. 36.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação, não 

tendo sido arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito possível de 

ser apreciada nesta fase processual.

Ademais não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a decisão de recebimento de denuncia, e DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 23 de Junho de 2020, às 15h00min, 

ocasião em que será procedida a oitiva da vitima e testemunhas.

Considerando que o réu reside em outra comarca conforme consta na 

Carta Precatória à ref. 27, EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de São 

José do Rio Claro/MT para que se proceda ao interrogatório do acusado, 

em audiência a ser designada pelo juízo deprecado;

ATENTE-SE A SECRETARIA ao envio de todos os documentos 

necessários à realização do ato.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE as testemunhas para comparecer a audiência ora designada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127874 Nr: 3329-94.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Gomes Moreira, Vander Odilon 

Fereira, Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho, Paulo Mendes Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Passos Pereira - 

OAB:184695, Diogo Del Sarto Macedo - OAB:78215, Edward Alvares 

de Campos Abreu - OAB:30791, Eloá L Cunha Velloso - 

OAB:87440/MG, Eloa Leonor da Cunha Velloso - OAB:87.440, Ildeu 

da Cunha Pereira Sobrinho - OAB:48521, Rafael de Moura Santos - 

OAB:135310, Thiago Dantas Cunha - OAB:112964MG, Thiago Dantas 

Cunha - OAB:112.964/MG

 Intimar advogados dos denunciados da juntada de ofício de ref. 54

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129983 Nr: 4389-05.2016.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Vilella Hartwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:19797/MT

 Com tais considerações, ACOLHO parecer ministerial, e INDEFIRO o 

pedido de restituição.Oportunamente, DETERMINO O PERDIMENTO DO 

VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX, COR PRETA, PLACA NIZ 5761 EM FAVOR 

DA UNIÃO constante no Termo de Apreensão à fl. 21, com fundamento no 

artigo 243 paragrafo único da constituição federal, artigos 91, inciso II, 

alínea “a’, do Código Penal e 63 paragrafo primeiro da lei 11.343/06, tendo 

em vista que o valor apreendido encontrava-se em posse do réu no 

momento da flagrância da conduta de trafico.PROCEDA ao desentramento 

da petição de ref. 108 e posterior encaminhamento ao Executivo de Pena 

do réu por se tratar de matéria a ser apreciada pelo juízo da 
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Execução.INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134393 Nr: 1693-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves de Souza - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 /MG, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417/A

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se Ação de Cobrança proposta por Sebastião da Silva Neves, em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A.

 Pericia médica designada para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 

15h10min, conforme ref.62.

Considerando a manifestação a ref.66, o requerido manifestou pela 

dilação de prazo por mais 10 dias úteis para o pagamento do valor dos 

honorários pericias no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reis).

DEFIRO o pedido do requerent, devendo ser juntado nos autos eventual 

laudo, SOMENTE APÓS O PAGAMENTO DO valor dos honorários.

 Após, certifique-se do pagamento da comprovação dos honorários do 

perito.

 Atente-se o perito os quesitos apresentados pelo requerido a ref.66.

Intimem-se as partes com URGÊNCIA.

 Cumpra-se

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135877 Nr: 2286-88.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Elisa Martins Ferreira Mendes, Rosenildo Aparecido 

Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Bonfim, Universal Towers 

Brasil Pecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gonçalo Gomes da 

Silva Junior - OAB:7940

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o erro material apontado pela petição a ref. 84;

CHAMO O FEITO A ORDEM, com o fim de retificar o despacho de ref. 80, e 

fazer constar "DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de março de 2020 às 15h30min.

INTIME-SE na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138769 Nr: 3499-32.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DE PAULA LIRA, NATALIA DE PAULA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON CASTRO MIRANDA 

- OAB:332736

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. REDESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 28 de Maio de 2020 as 15h30min 

para oitiva da testemunha Marcela Rondon Neres de Almeida. Sai a parte 

autora devidamente intimada. Intime-se o requerido.

2. DEFIRO O PEDIDO, oficie-se o IDEIA.

3. Compra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, que após lido vai devidamente assinado por mim e 

pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150493 Nr: 439-17.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Parte Requerente da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

mandado de Citação de Ref:23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154072 Nr: 1903-76.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloysio Nunes Rondon Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gemman Maria de Assis e Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. DEFIRO o PEDIDO DE SUSPENSÃO do feito no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Decorrido o prazo, intime-se as partes para dar andamento no feito 

em 48 horas sob pena de extinção.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, que após lido vai devidamente assinado por mim e 

pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162474 Nr: 5110-83.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Parte Requerente da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

Mandado de Intimação de Ref:46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 181827 Nr: 4740-70.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeancarlo de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Maria de Alencar 
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Lopes - OAB:8168

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO move em face de JEANCARLO DE ALENCAR, pela pratica da 

conduta capitulada no artigo 306, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito 

Brasileiro).

Recebida a denuncia em 12/11/2019 à ref. 4.

O acusado foi devidamente citado conforme certidão à fl. 7.

Defesa Prévia fora apresentada à ref. 12.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação, não 

tendo sido arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito possível de 

ser apreciada nesta fase processual.

Ademais não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a decisão de recebimento de denuncia, e DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 26 de Maio de 2020, às 13h30min, 

ocasião em que será procedida a oitiva das testemunhas.

Considerando que o réu reside em outra comarca conforme consta na 

denuncia, EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Várzea Grande/MT 

para que se proceda ao interrogatório do acusado, em audiência a ser 

designada pelo juízo deprecado;

ATENTE-SE A SECRETARIA ao envio de todos os documentos 

necessários à realização do ato.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000030-53.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUDOLF DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

CENIRA FALCAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CARLYLE TADEU FALCAO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000030-53.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

AUREA DE OLIVEIRA ESPÓLIO: JOSE LUDOLF DE OLIVEIRA VISTOS, 

Após análise pormenorizada dos autos, verifica-se tão somente a 

ausência da certidão negativa do município de Poconé, havendo apenas 

de Cuiabá. Assim, considerando que o de cujus residia nesta urbe, bem 

como se tratando do seu local de falecimento, intime-se o inventariante 

para juntar certidão negativa de débitos do Município de Poconé no prazo 

de 15 dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-87.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA AUXILIADORA DE MORAES PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000073-87.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

VICENTINA AUXILIADORA DE MORAES PINHEIRO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de benefício 

previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que 

seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê 

a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, INDEFIRO a tutela 

antecipada com o fim de obtenção do benefício previdenciário c/c pedido 

de antecipação de tutela, tendo em vista não restando demonstrado nos 

autos a prova inequívoca da verossimilhança das alegações do 

requerente quanto ao seu direito, mormente considerando que a prova da 

condição de segurado especial será colacionada também através de 

prova testemunhal. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de Junho de 2020, às 

16h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-34.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIZINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000083-34.2020.8.11.0028. AUTOR: 

ELIZABETH MARIZINA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de Junho de 2020, às 

17h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 
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335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-64.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINO PAES DE PROENCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000081-64.2020.8.11.0028. AUTOR: 

DALVINO PAES DE PROENCA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de Junho de 2020, às 

16h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001774-20.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARIA BELMIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCO ALVES NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001774-20.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JANDIRA MARIA BELMIRO REU: GERCO ALVES NETO DELIBERAÇÕES A 

seguir foi proferida decisão nos seguintes termos: 1. Determino o 

apensamento do presente autos, nos autos 1002024-53.2019.811.0028. 2. 

Considerando que já existe uma justificação designada para dia 19 de 

fevereiro as 14h30min, tendo em vista que não ouve tempo hábil para o 

comparecimento do requerido, REDESIGNO AUDIENCIA para o dia 19 de 

fevereiro as 14h30min. Sai a autora devidamente intimada da próxima 

audiência. INTIME-SE O REQUERIDO VIA DJE. 3. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Saem os presentes devidamente intimados da presente 

decisão. Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou 

a presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000108-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL GONCALINA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000108-47.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

EDENIL GONCALINA DA SILVA LEITE REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a 

obtenção de benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de 

tutela com o fim de que seja concedida a implantação do benefício, 

aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, 

artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida desde que houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, 

que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que 

a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de Junho de 2020, às 

15h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000094-63.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GISELE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000094-63.2020.8.11.0028. AUTOR: 

FERNANDA GISELE DA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, 

pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. O autor requer a 

antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a implantação do 

benefício, aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse 

aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A antecipação de tutela deve se pautar em 

prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou demonstrado nos 

autos a probabilidade do direito do requerente, mormente considerando 

que a prova da condição de segurado especial será colacionada também 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 619 de 673



através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim 

de obtenção do benefício previdenciário de reestabelecimento auxílio 

doença c/c pedido de liminar. Por se tratar de Ação de reestabelecimento 

de auxílio doença pedido de a liminar, verifico que a demanda exige 

realização de perícia médica. Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica para o dia 06 de 

março de 2020, às 11h10min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para realização da 

perícia portando todos os seus exames e os quesitos do juízo. Como 

quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) Queixa que 

o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. 5) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 6) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 7) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 8) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). 9) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. 10) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. 11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? 13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? 14) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? 15) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? 

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 

183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-92.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000105-92.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

RITA DE CASSIA DOS SANTOS ARRUDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de Junho de 2020, às 

15h45min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-04.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000085-04.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

RONALDO JOSE GUIMARAES REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04de Junho de 2020, às 

15h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002225-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO DA SILVA (REU)
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002225-45.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA LUZIA DA SILVA REU: BENEDITO BENTO DA SILVA 

DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos: 1. 

Intime-se o autor para apresentar endereço do requerido no prazo de 05 

(cinco) dias. 2. Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem os presentes 

devidamente intimados da presente decisão. Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001482-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BACANI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001482-35.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

APARECIDA BACANI DE MORAES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos 

seguintes termos: Com fundamento no principio da celeridade processual 

REDESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 07 de maio de 2020 as 17h00min. 

Intime-se o requerido, sai o autor intimado. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGAMENON GAHYVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000092-30.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

AGAMENON GAHYVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, Cuida-se de ação previdenciária em face do Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por 

idade alegando, em síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz 

ter mais de 65 anos de idade e que tem contribuições necessárias para 

concessão do beneficio. Citado, o requerido não apresentou contestação. 

É o breve relato. Decido. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, 

despicienda o pedido de renovação de intimação/citação, já que o réu foi 

devidamente intimado e não compareceu no prazo legal. Ademais, o 

requerido manifestou nos autos e não apresentou sua defesa, o que torna 

revel. Indefiro o pedido. Trata-se de ação previdenciária visando à 

concessão de aposentadoria por idade, tendo em vista o preenchimento 

dos requisitos legais, especificamente o art. 48 e parágrafos 2º, 3º e 4º 

da cumulado com art. 142. Lei 8.213/91 A aposentadoria por idade é 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida na lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

Sendo que, esses limites serão reduzidos para 60 (sessenta) e 55 

(cinquenta e cinco) anos, respectivamente, no caso de trabalhadores 

rurais (artigo 48, caput e § 1º, da Lei 8.213/91), que também deverão 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência exigida por lei. A 

carência mínima, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei de Benefícios, é de 

180 contribuições mensais, podendo, de acordo com a data de inscrição 

do segurado à Previdência Social, obedecer à tabela prevista no artigo 

142, da mesma Lei. Ainda, o § 3º, do artigo 48, da mesma lei, 

acrescentado pela Lei 11.718/08, regulamenta que 'os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher'. Ou seja, 

ainda que o trabalhador rural tenha migrado para as lides urbanas terá 

direito à aposentadoria por idade utilizando ambos os períodos para 

computo da carência mínima, desde que atinja a idade mínima necessária, 

sem beneficiar-se da redução de cinco anos, prevista no § 1º do artigo 

48, da Lei 8.213/91. Resumidamente, estando o requerente na condição de 

segurado, tendo completado 65 (sessenta e cinco) anos se homem, e 

comprovando 180 (cento e oitenta) contribuições de carência ou o prazo 

previsto no art. 142 da Lei 8.213/91, integralizadas com trabalho urbano e 

rural, faz jus o trabalhador da aposentadoria por idade híbrida, que passou 

a ser prevista com a advento da Lei 11.718/2008, com a soma de carência 

urbana e rural, mas sem o redutor de 05 (cinco) anos de idade(artigo 48, 

parágrafo 3º da Lei 8.213/91). Pois bem. No caso dos autos, o autor 

pretende o reconhecimento do período de trabalho, que somado ao 

período de trabalho rural já reconhecido, seja-lhe concedida aposentadoria 

por idade (Artigo 48, parágrafo 2º da Lei 8.213/91). Quanto ao tempo de 

exercício da atividade rural, aplica-se ao caso a regra prevista no artigo 

142 da Lei nº 8.213/91. Para o reconhecimento do tempo de serviço é 

necessário o mínimo de prova documental, porque “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário” (Súmula 149 

– STJ). No caso em tela, analisando os documentos constantes nos autos, 

pode-se verificar que o autor já possui 165 contribuições reconhecidas 

pelo INSS. Considerando que o autor completou 65 anos em 2004, o 

mesmo faz jus ao benefício, já que possui mais de 138 contribuições. 

Quanto às honorários devem ser fixados nos termos da súmula 111 do 

STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria por idade, desde o requerimento administrativo em 

01/01/2016 (data do requerimento administrativo), observado prazo 

prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido administrativo e 

juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a 

citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF. Tendo 

em vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a antecipação de Tutela 

para que o INSS implante o benefício do autor em trinta dias sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). 

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) 

sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Nestes termos, sai à autarquia ré e demais 

presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-23.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CANDIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000086-23.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

LUCIA CANDIDA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida sentença nos 

seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando à concessão de 
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aposentadoria rural por idade alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 anos de idade e que 

durante quase toda sua vida exerce atividade rural para subsistência da 

família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Durante a presente audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora. É o breve relato. 

Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e pedido juridicamente 

possível. Presentes ainda os pressupostos processuais. Presentes ainda 

os pressupostos processuais. O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 prevê vários 

requisitos para que seja concedida a aposentadoria rural ao segurado. 

Nestes termos, passo à análise do caso em tela, tendo como parâmetro os 

requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 8.213/ 91. 1) pessoa física: a 

parte autora é uma pessoa natural, conforme documentos apresentados; 

2) residência em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a 

ele: a parte autora reside em área rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas; 3) produção, seja qualidade de proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 

arrendatário rurais, que explore atividade de agropecuária em área de até 

04 (quatro) módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista vegetal que 

exerça suas atividades, nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; 3.1) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da 

pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte 

autora sempre trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentação do arquivo inicial, em especial, RG, 

Comprovante de Endereço e Carteira do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais o que demonstra que a parte autora é lavradora e vive em regime 

de economia familiar. Por fim, ressalto que nos termos da súmula 577 deve 

ser reconhecido o tempo de serviço rural anterior aos documentos 

apresentados, já que, amparado através da prova testemunhal colhido 

nesta assentada, respeitando o contraditório. 4) exercício individual ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de rurícola: a parte autora exerce as atividades acima 

descritas em regime familiar, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentos do arquivo inicial; 5) atividade indispensável à 

própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar, sendo exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes: a atividade 

destinava-se à subsistência da parte autora e de sua família, nos termos 

dos depoimentos das testemunhas e documentos. Pela análise acima 

transcrita, verifico que a parte autora preenche os requisitos previstos no 

art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria rural. Quanto 

ao período de carência, ou seja, o número de contribuições mínimas para 

que o segurado faça jus ao benefício, nos termos do art. 26 da Lei 

8.213/91, em se tratando de aposentadoria por idade rural, não é exigida a 

carência. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da Lei 8.213/91 exige que esteja 

provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de exercício da atividade 

rural, o que está demonstrado, nos termos dos depoimentos dos 

depoimentos das testemunhas. Nestes termos, como a parte autora possui 

idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 8.213/91) 

e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 15 (quinze) anos, com 

fundamento no art. 11 inciso VII, 26 inciso III, 39 inciso I e 142 da Lei 

8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria rural. Quanto à data de 

início do benefício, com fundamento no RE 631240 STF o benefício deve 

ter início a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 

05/06/2017. Quanto às honorários devem ser fixados nos termos da 

súmula 111 do STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte 

requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte 

autora o benefício de aposentadoria por idade, desde o requerimento 

administrativo em 05/06/2017 (data do requerimento administrativo), 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes termos, sai à 

autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente 

intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001416-55.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001416-55.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: GERALDO ALVES DE ASSUNCAO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida 

sentença nos seguintes termos: VISTOS Cuida-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário, ajuizada em face de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz o autor que sua esposa era 

trabalhadora rural e veio a falecer, fazendo jus à concessão do benefício 

de pensão por morte. Pediu que a parte requerida seja condenada a pagar 

pensão por morte retroativo a data do óbito. Com a inicial, vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação. É o relatório. 

Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e pedido juridicamente 

possível. Presentes ainda os pressupostos processuais. O art. 74, § 2º, 

da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja concedida a pensão 

por morte, vejamos: Para que seja concedida a pensão é necessária a 

prova de que o autor era dependente do segurado. No caso em tela, 

pode-se verificar que o autor vivia em união estável com o de cujus, 

conforme se verifica nos termos dos documentos juntados (escritura 

pública de união estável) e dos depoimentos das testemunhas o de cujus 

ajudava no sustento familiar, o que torna o mesmo dependente nos termos 

do art. 16, 4º, inc. I da Lei n. 8.213/91. No que tange a qualidade de 

segurado, verifico que o companheiro era trabalhador rural e recebia 

aposentadoria, nos termos dos depoimentos das testemunhas, da certidão 

de casamento. Quanto ao requerimento de pensão por morte, efetuado 

pela parte requerente, dispõe o Art. 74-A, da Lei n. 8.213/91, que: Art. 74. 

A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação 

dada pela Lei nº 9.528, de 1997) (Vide Medida Provisória nº 871, de 2019) 

I - do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, 

para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o 

óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Medida Provisória 

nº 871, de 2019) I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e 

oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, 

ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; 

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) II - do requerimento, quando 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei nº 

9.528, de 1997) III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. 

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997 Dito isso, constata-se que o benefício 

deve ser deferido desde o falecimento, já que a autora requereu o 

benefício no período de noventa dias após o falecimento do segurado. 

Apesar de ter contribuições são períodos ínfimos. No que tange aos 

honorários devem ser fixados nos termos da súmula 111 do STJ. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de pensão por 

morte de segurado especial desde 19/02/2019, observado prazo 

prescricional quinquenal, devendo o valor ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

ajuizamento da ação. Ressalto que o art. 1º F da Lei 9.494/97 foi 

declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos termos do 

Informativo 535 do STJ motivo pelo qual os juros e correção devem ser 
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fixados nos termos acima. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ. Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário. Nestes termos, sai à autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Geraldo Alves de Assunção. 2. 

Benefício concedido: Pensão Por Morte 3. Data do início do benefício: 

19/02/2019 4. Renda mensal inicial: 01 salário mínimo. 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001441-68.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001441-68.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: MARIA MARGARIDA DE MORAES SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi 

proferida sentença nos seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando à concessão de aposentadoria rural por idade alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 

anos de idade e que durante quase toda sua vida exerce atividade rural 

para subsistência da família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Durante a presente audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

autora. É o breve relato. Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir 

e pedido juridicamente possível. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. Presentes ainda os pressupostos processuais. O art. 11, VII, 

da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja concedida a 

aposentadoria rural ao segurado. Nestes termos, passo à análise do caso 

em tela, tendo como parâmetro os requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 

8.213/ 91. 1) pessoa física: a parte autora é uma pessoa natural, 

conforme documentos apresentados; 2) residência em imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele: a parte autora reside em área 

rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas; 3) produção, seja 

qualidade de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade de agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou 

de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora sempre 

trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas e 

documentação do arquivo inicial, em especial, RG, Certidão de Nascimento 

o que demonstra que a parte autora é lavradora e vive em regime de 

economia familiar. Por fim, ressalto que nos termos da súmula 577 deve 

ser reconhecido o tempo de serviço rural anterior aos documentos 

apresentados, já que, amparado através da prova testemunhal colhido 

nesta assentada, respeitando o contraditório. 4) exercício individual ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de rurícola: a parte autora exerce as atividades acima 

descritas em regime familiar, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentos do arquivo inicial; 5) atividade indispensável à 

própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar, sendo exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes: a atividade 

destinava-se à subsistência da parte autora e de sua família, nos termos 

dos depoimentos das testemunhas e documentos. Pela análise acima 

transcrita, verifico que a parte autora preenche os requisitos previstos no 

art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria rural. Quanto 

ao período de carência, ou seja, o número de contribuições mínimas para 

que o segurado faça jus ao benefício, nos termos do art. 26 da Lei 

8.213/91, em se tratando de aposentadoria por idade rural, não é exigida a 

carência. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da Lei 8.213/91 exige que esteja 

provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de exercício da atividade 

rural, o que está demonstrado, nos termos dos depoimentos dos 

depoimentos das testemunhas. Nestes termos, como a parte autora possui 

idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 8.213/91) 

e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 15 (quinze) anos, com 

fundamento no art. 11 inciso VII, 26 inciso III, 39 inciso I e 142 da Lei 

8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria rural. Quanto à data de 

início do benefício, com fundamento no RE 631240 STF o benefício deve 

ter início a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 

26/10/2018. Quanto às honorários devem ser fixados nos termos da 

súmula 111 do STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte 

requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte 

autora o benefício de aposentadoria por idade, desde o requerimento 

administrativo em 26/10/2018 (data do requerimento administrativo), 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes termos, sai à 

autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente 

intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001411-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001411-33.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: MARIA LOURENCO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida 

sentença nos seguintes termos: VISTOS Cuida-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário, ajuizada em face de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz a autora que seu esposo era 

trabalhador rural e veio a falecer, fazendo jus à concessão do benefício 

de pensão por morte. Pediu que a parte requerida seja condenada a pagar 

pensão por morte retroativo a data do óbito. Com a inicial, vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação. É o relatório. 

Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e pedido juridicamente 

possível. Presentes ainda os pressupostos processuais. O art. 74, § 2º, 

da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja concedida a pensão 

por morte, vejamos: Para que seja concedida a pensão é necessária a 

prova de que o autor era dependente do segurado. No caso em tela, 
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pode-se verificar que o autora vivia em união estável com o de cujus, 

conforme se verifica o RG da filha acostada a exordial ( fotografias), nos 

termos dos documentos juntados e dos depoimentos das testemunhas o 

de cujus ajudava no sustento familiar, o que torna o mesmo dependente 

nos termos do art. 16, 4º, inc. I da Lei n. 8.213/91. No que tange a 

qualidade de segurado, verifico que o companheiro era trabalhador rural e 

recebia aposentadoria, nos termos dos depoimentos das testemunhas, da 

certidão de casamento. Quanto ao requerimento de pensão por morte, 

efetuado pela parte requerente, dispõe o Art. 74, da Lei n. 8.213/91, que: 

“A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, 

quando requerida até trinta dias depois deste; II - do requerimento, quando 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, 

no caso de morte presumida.” Dito isso, constata-se que o benefício deve 

ser deferido desde do falecimento, já que a autora requereu o benefício no 

período de trinta dias após o falecimento do segurado. No que tange aos 

honorários devem ser fixados nos termos da súmula 111 do STJ. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de pensão por 

morte de segurado especial desde 30/10/2018, observado prazo 

prescricional quinquenal, devendo o valor ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

ajuizamento da ação. Ressalto que o art. 1º F da Lei 9.494/97 foi 

declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos termos do 

Informativo 535 do STJ motivo pelo qual os juros e correção devem ser 

fixados nos termos acima. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ. Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário. Nestes termos, sai à autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Maria Lourenço da Silva. 2. 

Benefício concedido: Pensão Por Morte 3. Data do início do benefício: 

30/10/2018 4. Renda mensal inicial: 01 salário mínimo. 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001442-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001442-53.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: MARIA MARGARIDA DE MORAES SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi 

proferida sentença nos seguintes termos: VISTOS Cuida-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário, ajuizada em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz a autora que seu esposo 

era trabalhador rural e veio a falecer, fazendo jus à concessão do 

benefício de pensão por morte. Pediu que a parte requerida seja 

condenada a pagar pensão por morte retroativo a data do óbito. Com a 

inicial, vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação. 

É o relatório. Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e pedido 

juridicamente possível. Presentes ainda os pressupostos processuais. O 

art. 74, § 2º, da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja 

concedida a pensão por morte, vejamos: Para que seja concedida a 

pensão é necessária a prova de que o autor era dependente do segurado. 

No caso em tela, pode-se verificar que a autora vivia em união estável 

com o de cujus, conforme se verifica nos termos dos documentos 

juntados e dos depoimentos das testemunhas o de cujus ajudava no 

sustento familiar, o que torna o mesmo dependente nos termos do art. 16, 

4º, inc. I da Lei n. 8.213/91. No que tange a qualidade de segurado, 

verifico que o companheiro era trabalhador rural e recebia aposentadoria, 

nos termos dos depoimentos das testemunhas, da certidão de casamento. 

Quanto ao requerimento de pensão por morte, efetuado pela parte 

requerente, dispõe o Art. 74, da Lei n. 8.213/91, que: “Art. 74. A pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 

9.528, de 1997) (Vide Medida Provisória nº 871, de 2019) I - do óbito, 

quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos 

menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os 

demais dependentes; (Redação dada pela Medida Provisória nº 871, de 

2019) I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após 

o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 

(noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada 

pela Lei nº 13.846, de 2019) II - do requerimento, quando requerida após o 

prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) III - 

da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 

9.528, de 1997 Dito isso, constata-se que o benefício deve ser deferido 

desde do requerimento, já que a autora não requereu o benefício no 

período de noventa dias após o falecimento do segurado. No que tange 

aos honorários devem ser fixados nos termos da súmula 111 do STJ. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de pensão por 

morte de segurado especial desde 26/10/2018, observado prazo 

prescricional quinquenal, devendo o valor ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

ajuizamento da ação. Ressalto que o art. 1º F da Lei 9.494/97 foi 

declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos termos do 

Informativo 535 do STJ motivo pelo qual os juros e correção devem ser 

fixados nos termos acima. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ. Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário. Nestes termos, sai à autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Maria Margarida de Moraes 

Santos. 2. Benefício concedido: Pensão Por Morte 3. Data do início do 

benefício: 26/10/2018 4. Renda mensal inicial: 01 salário mínimo. 5. Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-04.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY APARECIDA DE SOUZA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-04.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ROSENY 

APARECIDA DE SOUZA FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 23/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-71.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MIDIAN FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-71.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:NADIA MIDIAN 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 23/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-41.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MACEDO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-41.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:SANDRA MARA 

MACEDO GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 23/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-12.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012824-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012826-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELAINO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011005-88.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-08.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PIRES BOLENER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 
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para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013297-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-43.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-73.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA BENEDITA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-53.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BOTELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000127-53.2020.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDIA MARIA BOTELHO 

DA SILVA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral c/c Repetição de Indébito e Tutela Provisória de Urgência 

proposta por CLAUDIA MARIA BOTELHO DA SILVA em face de CASAS 

BAHIA. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, 

instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras 

para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do 

mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000120-88.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000120-88.2020.8.11.0019 Assunto: 

[Capacidade] Autor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Requerido: VANILDO RIBEIRO DE ARAUJO Vistos. 

Trata-se de requerimento de instauração de incidente de insanidade 

mental proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de 

averiguar a higidez psíquica do indiciado Vanildo Ribeiro de Araújo, preso 

em flagrante delito e, atualmente recolhido preventivamente na Cadeia 

Pública de Porto dos Gaúchos/MT, pela suposta prática do delito previsto 

no art. 147, caput, do Código Penal. É o necessário relatório. Decido. 

Inicialmente, havendo dúvidas acerca da sanidade mental do indiciado, 

INSTAURO o Incidente de Insanidade Mental de Vanildo Ribeiro de Araújo. 

SOBRESTO o andamento da ação penal, se já iniciada, até posterior 

apreciação da questão, conforme infere o art. 149, § 2º, do CPP. NOMEIO 

como defensora dativa a Dra. Andiely Renata Teruel Deon, inscrito na 

OAB/MT sob o n.º 25647-O, para defender os interesses do 

representado, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50 com advertência 

do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), e art. 264 

do CPP, a qual deverá ser intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os quesitos a ser respondidos pelo perito forense. Ressalto, 

por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus público, 

devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, 

com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB). Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença. Promova o devido 

cadastramento do causídico no Sistema PJE. Nomeio CURADORA 

ESPECIAL ao indiciado a própria defensora dativa, ora nomeada. 

Aportando aos autos os quesitos da Defensora Dativa e, considerando a 
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míngua de profissionais de perícia em psiquiatria nesta Comarca, 

DETERMINO que seja oficiado o Setor de Psiquiatria Forense da POLITEC – 

Perícia Oficial e Identificação Técnica do Mato Grosso, para designar a 

data, local e horário para realizar a perícia no representado Vanildo Ribeiro 

de Araújo, devendo a perícia ser designada para uma data mais próxima o 

possível, uma vez que o representado encontra-se recolhido na Unidade 

Prisional desta Comarca, encaminhando-se em anexo ao ofício a ser 

expedido à Politec cópia integral do incidente, bem como os quesitos a ser 

apresentado pela Defensora Dativa e os quesitos apresentados pelo 

Ministério Público, além dos quesitos deste Juízo abaixo elencados. 

Consigne-se, ainda, no ofício a ser expedido à POLITEC, que deverá ser 

elaborado o laudo pericial nos termos do art. 501 da CNGC. Esclareço que 

o exame não poderá durar mais de 45 dias, salvo efetiva comprovação da 

necessidade de maior prazo (art. 150, § 1º, do CPP). Após o agendamento 

da data do exame, expeça-se mandado de intimação pessoal ao 

periciando e ao responsável pela sua custódia, por ser réu preso, nos 

termos do art. 501, §4º, da CNGC, e oficie-se o Sr. Diretor da Cadeia 

Pública, para que proceda a escolta do custodiado, na data e horário da 

perícia a ser designados e informado nos autos. Como quesitos do juízo, 

estabeleço os seguintes: 1. O acusado é portador de doença mental? Em 

caso afirmativo, qual é a doença mental? 2. A doença mental que acomete 

o acusado é anterior ou posterior ao fato delituoso (17/01/2020)? 3. O 

acusado é dotado de desenvolvimento incompleto ou retardado? 4. Em 

razão da doença mental (ou do desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado), no dia da infração penal o acusado era inteiramente incapaz 

de entender o caráter ilícito do fato delituoso? 5. Em razão da doença 

mental (ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado), no dia da 

infração penal o acusado, apesar de compreender o caráter ilícito do fato 

delituoso, era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse 

entendimento? 6. O acusado é usuário de medicamentos psicotrópicos? 

Em caso afirmativo, quais? 7. Necessita o acusado de tratamento 

especializado? E que espécie? Por quanto tempo? Juntado o laudo, dê-se 

vistas ao Ministério Público e, após, a Defensora Dativa para se 

manifestarem no prazo de cinco dias. Baixe-se a portaria, que será 

acompanhada de fotocópia desta decisão. O presente incidente de 

insanidade mental deverá tramitar em apartado, sendo que só depois da 

apresentação do laudo, será apenso ao processo principal, (art. 153, do 

CPP). Por fim, sem prejuízo das determinações acima, OFICIE-SE a 

Secretaria de Estado de Saúde - CIAPS para que informar a existência de 

vagas na Unidade de Saúde Adauto Botelho, a fim de ser realizado 

eventual tratamento/internação do paciente Vanildo Ribeiro de Araújo. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 7 de fevereiro 

de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000300-41.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000300-41.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 3.600,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: PAULO 

SERGIO PONTES, Endereço: Rua Getulio Vargas, s/n, Conjunto 

Habitacional 2, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RAYANE DA CONCEIÇÃO PONTES, Endereço: QUADRA 15, Qd 14 

B 0001, (CJ PAULO BANDEIRA), BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL - CEP: 

57086-310 Verifica-se apresentação de contestação tempestiva, 

apresentada antes da audiência. Assim, intimo o AUTOR, para apresentar 

impugnação( documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso). PORTO DOS GAÚCHOS, 8 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000398-26.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. B. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000398-26.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: DANIELE FERREIRA DOS SANTOS, Endereço: AVENIDA MESTRE 

FALCAO, 125, APARTAMENTO 02, DAURI RIVA, NOVO H NORTE - MT - 

CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: CíCERO RAFAEL BARBOSA DE 

ALMEIDA, Endereço: RUA GABRIEL IZÍLIO, 673, CASA, DISTRITO DE 

PALESTINA, MAURITI - CE - CEP: 63210-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acerca da designação da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 13/03/2020, 13:15, VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS.. PORTO DOS GAÚCHOS, 9 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000009-07.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. Y. M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA BUCHELT MOTA OAB - 003.691.071-60 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000009-07.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Revisão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: AFONSO 

APARECIDO SILVA RODRIGUES, Endereço: AVENIDA BRASILIA, 568, 

CENTRO, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CLARA YASMIM MOTA RODRIGUES, Endereço: RUA CUIABÁ, S/N, CASA, 

JOÃO PAULO II, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 Nome: JOELMA 

BUCHELT MOTA, Endereço: RUA CUIABÁ, S/N, CASA, JOÃO PAULO II, 

NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de sua advogada, acerca da 

designação de AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO PARA 20/03/2020 13:15 

VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS(conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso). PORTO DOS GAÚCHOS, 9 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-18.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DAVID SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000405-18.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ZILDA DAVID 

SIMAO Endereço: Av. Mestre Falcão, Q2 Casa 2, CENTRO, NOVO H 

NORTE - MT - CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: , JUARA - MT - CEP: 

78575-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte autora para 

manifestar acerca do laudo pericial, no prazo de 15(quinze) dias. PORTO 

DOS GAÚCHOS, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-71.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PROCOPIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000395-71.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 18.962,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JAIR PROCOPIO 

DOS SANTOS Endereço: Rodovia BR 338, sn, Parque de Exposição 

Acriporto, Zona rural, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO 

da parte autora para manifestar acerca do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias, Conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-88.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000368-88.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Auxílio-Acidente (Art. 86), 

Auxílio-Doença Acidentário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ANTONIO PEREIRA DA SILVA Endereço: Av. Novo 

Hanburgo, 1080, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Endereço: , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO , da parte autora para manifestar 

acerca do laudo pericial, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-56.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JANE KREUTZFELDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000396-56.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 18.962,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JANE 

KREUTZFELDT Endereço: Chacará, 25, Novo Paraná, Zona rural, PORTO 

DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar 

acerca do laudo pericial, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21305 Nr: 346-57.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mainardi & Mainardi Ltda-ME, Eduardo Oberlan 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - OAB:6562-B

 Vistos.

Considerando as informações do andamento do recurso de Agravo de 

Instrumento acostado pelo exequente às fls. 132/133, DETERMINO 

intime-se novamente a parte exequente para que traga aos autos a 

decisão de recebimento do referido recurso interposto, para fins de 

verificar se fora atribuído efeito suspensivo.

No mais, DEFIRO o pedido de fl. 131 e determino a expedição de carta 

precatória para Comarca de Tapurah/MT, a fim de ser realizada a penhora, 

avaliação e o registro do imóvel matriculado sob n.º 5.422.

 Deve-se lembrar que, por se tratar de bem imóvel, deve haver a intimação 
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do cônjuge do executado (caso seja casado).

 Ainda, atente-se que o cumprimento do mandado deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 

2899-MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, 

§7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Após, intime-se a parte executada sobre a penhora, para que, querendo, 

apresente impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos.

I – PROMOVA o desentranhamento das provas/expedientes/documentos 

declarados preclusos e/ou indeferidos, conforme motivadamente exposto 

nas decisões retro;

II – Após, INTIME-SE as partes para se manifestarem no que entenderem 

de direito, inclusive apresentarem suas alegações finais em forma de 

memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos 

autos – CPC, art. 364, caput e §2°.

III - Sendo tudo cumprido e certificado, façam-me conclusos os autos, 

tendo em vista que tais providências são derradeiras no feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9900 Nr: 59-36.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMeCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Jenz Prochnow Junior - OAB:5432/MT, João 

Gonçalo de Moraes Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Vistos.

Considerando os possíveis efeitos infrigentes dos embargos de 

declaração opostos às fls. 116/117, DETERMINO a intimação do 

embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste no que 

entender de direito, o que faço com fundamento no CPC, art. 1.023,§2°.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11248 Nr: 196-81.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel & Cia Ltda-EPP, Angélica Letícia 

Gabriel, Ana Paula Gabriel, Ana Julia Durigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Flavinia Gomes Santos Boulhosa - OAB:, 

Lidinalva Alves Martins - OAB:, Renata Cochrane Feitosa - 

OAB:Mat.1.527.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VINICIUS FERNANDES 

DE ABREU - OAB:12390/O

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 239 e determino a expedição de mandado de 

penhora, avaliação e registro do imóvel descrito na cópia da matrícula 

acostada pelo exequente (fls. 239/242).

 Deve-se lembrar que, por se tratar de bem imóvel, deve haver a intimação 

do cônjuge do executado (caso seja casado).

 Ainda, atente-se que o cumprimento do mandado deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 

2899-MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, 

§7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Após, intime-se a parte executada sobre a penhora.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 621 Nr: 10-49.1996.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Dilmar Antonio Schuck, Edson Marcos Schuck, Arno Marcos Schuck, 

Ernani Luiz Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876, Maurides Celso Leite - OAB:3.042, Osvaldo Antonio 

de Lima - OAB:3212, Robert Luiz do Nascimento - OAB:, Shaianne 

Engler de Carvalho - OAB:1715193, William Khalil - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:3677-A

 Vistos.

Ante a impugnação do laudo de avaliação de fls. 1727, apresentada pela 

parte executada, INTIME-SE a Fazenda Pública Nacional, para que se 

manifeste acerca da supracitada impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11727 Nr: 672-22.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sérgio Lopes Rossani, Antonio 

Rossani "Espólio", Maura Lopes da Silva Rossani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Renan Nadaf 

Gusmão - OAB:16284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório formulado pela parte autora pugnando pela baixa na 

restrição realizada junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

nas matrículas n.º 12857, 12910, 13050 e 12867.

Compulsando os autos, verifico que não houve a comprovação do 

pagamento da guia de desarquivamento, assim, DETERMINO que seja 

intimada a parte autora para comprovar o supracitado pagamento.

No mais, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação, 

retornem-se os autos novamente ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 631-21.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Felipe da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Clara Lucena Dutra de 

Almeida - OAB:1873423

 Vistos.

Cumpra-se conforme sentença proferida nos autos dos embargos à 

execução em apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20278 Nr: 541-76.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

MARIA DE LOURDES REZENDE em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Ante a concordância com o cálculo de fls. 135/137 pela parte autora, fio 

expedido os RPV’s, que se encontram acostados às fls. 142/143.

Comunicado no ofício de fl. 144/144v a quitação da dívida executada.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 142/143), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (fl. 144/144v), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Ademais, tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido 

o referido valor a conta indicada nos autos.

 Deixo de fixar condenação a título de honorários e custas processuais, 

ante o cumprimento voluntário da condenação.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 4845 Nr: 553-71.2004.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT, Nádia Calzolari Borges - OAB:Procuradora Fed, 

Reinaldo Oliveira - OAB:310453, Valdeir Salviano da Costa - 

OAB:11468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT, Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino desde já o 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Por fim, deve-se obedecer ao que foi decidido em sede de Recurso 

Repetitivo pela 1º Seção do STJ em 12/09/2018 no REsp nº 1340553 / RS 

(2012/0169193-3), com a aprovação das seguintes teses: 1) O prazo de 

um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da lei 

6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e 

havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, 

inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o 

processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do 

artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita 

a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da 

prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em 

juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade 

pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da 

LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição).

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000142-83.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BELEZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA RAFAELA DAMASCENO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000142-83.2019.8.11.0019 Assunto: [Guarda] 

Autor: ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA e outros Requerido: MAIRA 

RAFAELA DAMASCENO Vistos. Trata-se de petitório da parte autora em 

que mais uma vez requereu o sobrestamento da ação, por não dispor do 

paradeiro da parte requerida (id 18430458). Antes de suspender o feito, 

determino seja realizada consulta de endereço da parte requerida via 

sistema BACENJUD, acostando ao feito o detalhamento de ordem judicial 

de requisição de informações e as respostas. Caso reste frutífera a 

pesquisa do endereço atualizado da requerida, cumpra-se conforme 

determinado na decisão de id 19665268. Por outro lado, restando 

infrutífera a pesquisa deferida acima, INTIME-SE a parte autora para dar 

andamento no feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, adotando as providências necessárias ao regular 

prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Porto 

dos Gaúchos-MT, 10 de fevereiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000421-69.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (REQUERIDO)

SERGIO MENEGATTI (REQUERIDO)

IRACEMA GARMUS MENEGATTI (REQUERIDO)

EDSON MENEGATTI (REQUERIDO)
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RENATA PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000421-69.2019.8.11.0019. 

REQUERENTE: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA 

REQUERIDO: SERGIO MENEGATTI, IRACEMA GARMUS MENEGATTI, 

EDSON MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ, SIDINEI MENEGATTI 

Vistos. Embora a Sra. Oficiala de Justiça tenha se recusado a cumprir a 

diligência, ante a falta de pagamento (id 28059980), compulsando os 

autos, verifico que no id 26422932, a parte requerente acostou ao feito o 

comprovante de pagamento da diligência deprecada. Desse modo, 

DETERMINO o cumprimento da missiva, conforme já determinado na 

decisão de id 26114542, ou a devida comprovação pela Sra. Oficiala de 

Justiça da ausência de pagamento da diligência, eis que o comprovante de 

id 26422932 demonstra que a guia fora devidamente paga. Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 10 de fevereiro de 2020. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-67.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000447-67.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Corretagem] Autor: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S.A. Requerido: JOAO LUIS DO NASCIMENTO Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifico a imperiosa necessidade de 

REVOGAR a concessão da justiça gratuita deferida na decisão de id 

26829674, eis que não houve qualquer pedido neste sentido na exordial, 

além disso, a parte atora recolheu o pagamento das custas da 

distribuição, conforme comprovante de pagamento de id 26761868. Por 

fim, cumpra-se o restante da decisão de id 26829674. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 10 de fevereiro de 

2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Certidão

Certidão 2/2020-CPAN

 Maykon de Lima Bessa, Gestor Geral de 1ª Entrância desta Comarca de 

Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...

CERTIFICA que não houve interposição de recurso em desfavor dos 

gabaritos preliminares para nível médio e superior, ambos disponibilizado 

no DJE n. 10671/2020, em 05.02.2020 e publicado em 06.02.2020. O 

referido é verdade e dou fé.

 Porto Alegre do Norte/MT, 10 de fevereiro de 2020

(assinado digitalmente)

MAYKON DE LIMA BESSA

Gestor Geral de 1ª Entrância – Mat. 34639

Central de Administração

Edital

* O EDITAL n. 002/2020-CPAN completo, que torna público o gabarito 

definitivo do teste seletivo para o recrutamento de estagiários do nível 

médio e superior, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002303-43.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DTC TRADING EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO OAB - SP309103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO AMPARO BORGES DA SILVA 08968606633 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para providenciar o pagamento da 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

272,57(duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), 

através do link: arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme estabelece a Portaria n° 

16/2010, do Juízo Diretor da Comarca de Porto Alegre do Norte, mais o 

acréscimo determinado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no Provimento nº. 4/2015-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-21.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OLENICE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-14.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 61113 Nr: 3848-10.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSK, ACSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT, Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB:12781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:5010

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNA SOARES KREMER, Cpf: 

70651700124, Rg: 6597403, natural de Gurupi-TO, solteiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido ANA CLEIDE SOARES ROCHA, Cpf: 

01762436159, solteiro(a), microempresária. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se a parte autora, por edital, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Barros 

Nascimento, digitei.
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Porto Alegre do Norte, 07 de fevereiro de 2020

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 306-47.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MENDES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON MENDES JACINTO, Cpf: 

39364607104, Rg: 055.1039-2, Filiação: Cleusa Mendes de Resende e 

Valdete Jacinto de Resende, natural de Pontalina-GO, casado(a), trab. 

rural, Telefone 3499129974. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Despacho/Decisão: Considerando o teor da certidão retro, intime-se a 

requerente, por edital, para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.Transcorrido o prazo 

supra, tornem conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Barros 

Nascimento, digitei.

Porto Alegre do Norte, 07 de fevereiro de 2020

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 85058 Nr: 6168-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonia Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIZO CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:25186/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NARCIZO CAVALCANTE DA SILVA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Defiro o pedido da parte autora de Ref. 54, nos 

termos do art. 246, inciso IV e artigo 256, inciso II, ambos do NCPC. 

Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, inciso 

III, CPC).Transcorrido o prazo supra “in albis”, certifique-se e nomeio como 

curador especial a Dra. Larissa da Silva Carneiro - OAB/MT 25.186/O, a 

qual deverá ser intimada para apresentação de contestação.Com a 

juntada, independentemente de nova conclusão, abra-se nova vista ao 

Ministério Público para manifestação.Após, tornem conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Barros 

Nascimento, digitei.

Porto Alegre do Norte, 07 de fevereiro de 2020

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000114-58.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BARROS MILHOMEM OAB - 460.176.901-91 (REPRESENTANTE)

ADONIRAN DE MENESES MOURA OAB - MT26791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Saúde (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000114-58.2020.8.11.0059. 

REPRESENTANTE: MARIA BARROS MILHOMEM IMPETRADO: SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE Vistos, etc. Maria Barros Milhomem, devidamente 

qualificada, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato ilegal 

praticado pelo Secretário Municipal de Saúde da cidade de Confresa/MT. 

Juntou os documentos de fls. 18/35. À fl. 36, o feito foi remetido à Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT. Parecer do NAT 

aportou às fls. 40/42. Reconhecida a incompetência, os autos retornaram 

a esta comarca (fl. 43). Por meio da decisão de fl. 44, foi determinada a 

emenda da inicial para o impetrante indicar a pessoa jurídica a que se 

encontra vinculada a autoridade coatora. À fl. 45, a parte autora requereu 

a retificação da inicial para nominar a Prefeitura Municipal de Confresa-MT 

como pessoa jurídica. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Consoante o disposto no artigo 321 do CPC: “O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Como se sabe, a via estreita 

do mandado de segurança está sempre condicionada à finalidade 

prescrita na Constituição Federal, qual seja, de obstar a lesão, potencial 

ou efetiva, a direito líquido e certo por parte de uma autoridade. Por isso, 

dentre as condições de ação do mandado de segurança está a 

legitimidade passiva ad causam, sendo requisito da petição inicial a 

indicação da autoridade coatora, bem como a pessoa jurídica que esta 

integra. É o que preceitua o art. 6º da Lei n.º 12.016/09: "Art. 6º. A petição 

inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei 

processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que 

instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da 

autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha 

vinculada ou da qual exerce atribuições”. In casu, regularmente intimada 

para emendar a inicial, sob de extinção do feito sem exame do mérito, o 

impetrante apontou a Prefeitura Municipal como pessoa jurídica que a 

autoridade coatora integra. Ora, a Prefeitura Municipal não é pessoa 

jurídica, mas sim órgão desprovido de personalidade jurídica e capacidade 

processual. A capacidade é da pessoa jurídica de direito público. Desse 

modo, a Prefeitura Municipal de Confresa é parte ilegitima para figurar no 

polo passivo do mandado de segurança. Devendo ainda ser ponderado 

que a autoridade coatora é somente a pessoa que ordena ou omite a 

prática do ato impugnado, e não que providencia a sua execução. Sendo 

assim, é o caso de indeferimento da inicial. Dispositivo Ante o exposto, 

diante a ilegitimidade passiva do mandado de segurança, INDEFIRO a 

inicial, nos termos do artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 e, por conseguinte, 

DENEGO a segurança, na forma do art. 6º, §5º, da mesma Lei. Custas pelo 

impetrante, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do 

CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Porto Alegre do 

Norte - MT, 07 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001370-70.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. COMERCIAL DE GRAOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001370-70.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: S. B. COMERCIAL DE GRAOS LTDA - EPP REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória de 

ato administrativo (autuação fiscal) ajuizada por S.B. Comercial de Grãos 

Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos 

autos. Recebida a inicial, a liminar foi indeferida. Na sequência, a parte 

autora requereu o imediato desbloqueio da emissão de notas fiscais 

eletrônicas em relação à empresa S.B. Comercial de Grãos. Ato contínuo, 

o requerido, por intermédio de seu representante judicial apresentou 

contestação nos autos, pugnando pela total improcedência dos pedidos, 

ocasião em que juntou documentos. O pleito da parte autora foi deferido, 

por conseguinte, determinou-se ao “ Estado de Mato Grosso o imediato 

desbloqueio de emissão de notas fiscais eletrônicas da empresa 

requerente, S.B. Comercial de Grãos, no prazo de 10 dias, sob pena de 

multa diária a ser fixada oportunamente”. Da decisão supra o requerido 

interpôs embargos de declaração, o qual foi acolhido. Após, o requerente 

supl icou que fosse determinado ao demandado que 

providenciasse/autorizasse a expedição de Certidão Positiva com Efeito 

de Negativa referente aos créditos tributários que ensejaram o 

bloqueio/desbloqueio da emissão de notas fiscais da empresa S.B. 

Comercial de Grãos Ltda., haja vista que, além de outros prejuízos, 

“mesmo com o desbloqueio na emissão das notas, a empresa contribuinte 

está obrigada à fazer o recolhimento de ICMS sem benefícios, justamente 

porque constam os créditos tributários que ensejaram os bloqueios na sua 

escrita fiscal”. Na oportunidade, no intuito de garantir o débito, apresentou 

carta fiança no valor do crédito tributário ora discutido. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Compulsados os autos, extrai-se que 

não há óbice para deferimento do pedido retro, haja vista que: “É lícito ao 

contribuinte oferecer, antes do ajuizamento da execução fiscal, caução no 

valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a 

penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva 

com efeitos de negativa. Precedentes” (EREsp 779.121/SC, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/03/2007, DJ 

07/05/2007). No mesmo sentido: “A jurisprudência tem admitido, no 

entanto, o oferecimento de caução idônea, antes do ajuizamento do 

processo executivo fiscal, com vistas à emissão de certidão positiva de 

débitos com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, e a 

suspensão da inclusão do nome do contribuinte no CADIN se os débitos 

em discussão forem os únicos motivos para tanto” (AG 

0055436-32.2007.4.01.0000-DF, r. Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis 

(conv.), 8ª Turma em 30.08.2013). Dispõe o inciso II do art. 9º da Lei 

6.830/1980: Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o 

executado poderá: I - (...); II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; 

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora ofereceu carta fiança, 

cujo prazo de validade é de 02/01/2020 a 01/01/2023 no valor do débito 

ora discutido (R$ 558.847,36), consoante documentos de fls. 166/174, 

bem como o fato de que atualmente não tramita execução fiscal em seu 

desfavor pelos fatos em apreço, o que corrobora para o deferimento do 

pleito. Posto isso, DEFIRO o derradeiro pedido da parte autora, por 

conseguinte, determino ao Estado de Mato Grosso a expedição de 

certidão positiva com efeito de negativa em favor da parte autora, tão 

somente, quanto aos créditos tributários decorrentes da NAI nº 

401010001612019151 e E-PROCESS 5470133/2018. Outrossim, diante da 

apresentação de contestação pelo requerido, intime-se a empresa autora 

para impugná-la no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 10 de fevereiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000417-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000417-43.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. A parte autora 

apresentou requerimento de cumprimento de sentença, trazendo o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Assim, nos termos do 

art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Havendo 

impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de fevereiro de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000403-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA LIMA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000403-59.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CLAUDIA MARIA LIMA MEDEIROS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a 

apresentação de apelação pelo INSS, RECEBO o recurso e determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC). Após, remetam-se os autos ao Egrégio 

TRF da 1ª região, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-97.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000189-97.2020.8.11.0059. AUTOR: LUIZ CARLOS SANTANA REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsados os autos, extrai-se 

que o requerente é analfabeto, como consta na sua carteira de identidade. 

Assim sendo, intime-se o subscritor da inicial para instruí-la em 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 321) com a procuração por instrumento público, 

tratando-se de pessoa analfabeta, sob pena de indeferimento nos termos 

do (§ único do artigo 321 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDA ROSA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000640-59.2019.8.11.0059. REQUERENTE: NIVALDA ROSA DE SENA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Em análise aos autos, verifica-se que mesmo 

sendo devidamente intimada por meio de seu advogado a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação. Cumpre destacar que o 

enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. P.R.I.C. MATHEUS ROOS Juiz Leigo 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001228-66.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Em análise aos autos, verifica-se que mesmo sendo devidamente 

intimada por meio de seu advogado a parte autora não compareceu a 

audiência de conciliação. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do 

FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 

MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001771-69.2019.8.11.0059. REQUERENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Após regular trâmite processual a parte autora 

informou que não tem mais interesse no prosseguimento da demanda, 

consoante termo de audiência de Conciliação (ID. 28872729) Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o relatado, 

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil e Enunciado n. 90 do FONAJE. 

Sem custas e honorários. Tendo em vista a preclusão lógica, 

reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). Cumpridas as 

determinações, arquive-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MUTIANGLA PEREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIRA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAHARA RODRIGUES DE SOUZA ARAUJO OAB - GO47265 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001628-80.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MUTIANGLA PEREIRA LUZ 

REQUERIDO: VALDEIRA LIMA DA SILVA Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita da parte requerida, pois 

não trouxe nenhum documento que comprove sua hipossuficiência, além 

de declaração pura e simples. Ademais, em simples consulta, pude notar 

que a parte é empresaria. Preliminar de incompetência Em que pese a 

parte reclamada tenha suscitado a incompetência territorial, eis que se 

encontra residindo em comarca diversa da de Porto Alegre do Norte/MT, 

fato é que a dívida contida na inicial foi convencionada a ser paga nesta 

comarca, sendo que, nos termos do art. 4º, I e II, da Lei n. 9.099/95: “É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita (grifei)”; Estando a obrigação pendente de ser satisfeita 

nesta Comarca, não há que se falar em incompetência territorial. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEITADA - EXISTÊNCIA DO DÉBITO 

COMPROVADA - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO - VALOR DEVIDO - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, pois, nos 

termos do inciso II, do art. 4º da Lei 9.099/95, a ação pode ser proposta no 

foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. 2. Comprovada a 

existência da dívida e não demonstrado o seu adimplemento, deve ser 

mantida a sentença que deu procedência à ação de cobrança. 3. Recurso 

conhecido e não provido”. (TJMT. Turma Recursal Única, N.U 

8011050-56.2015.8.11.0040, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA,J. 

17/08/2018, DJE 22/08/2018) Outrossim, a ré compareceu por meio 

eletrônico em audiência de conciliação, apresentou defesa nos autos, e 
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ainda, admitiu dever a quantia a parte autora, não restando nenhum tipo de 

prejuízo a si. Ante o exposto, REJEITO a exceção de incompetência oposta 

pela parte reclamada. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

cobrança promovida por MUTIANGA PEREIRA LUZ em face de VALDEIRA 

LIMA DA SILVA, a parte requerida confessa espontaneamente que deve a 

quantia a parte autora, reclama que os juros são abusivos, porém, não 

apresentou nenhum cálculo apresentando a quantia que seria devida. 

Assim sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial, 

confessando, portanto, a matéria fática. É imperiosa a medida de 

determinar o pagamento do valor de R$ 7.433,22 (sete mil quatrocentos e 

trinta e três reais e vinte e dois centavos), ao autor. Assim, pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a promovida a 

pagar ao promovente R$ 7.433,22 (sete mil quatrocentos e trinta e três 

reais e vinte e dois centavos), ao autor, corrigido pelo índice oficial 

INPC/IBGE, juros simples de 1% ao mês, calculados da data de vencimento 

da dívida. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001268-48.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PEDRO LEAO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Decido. Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se afigura 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a 

produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque 

não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a 

celeuma estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e 

de forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que dispõe o comando 

normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Desse modo, superada as preliminares e pressupostos processuais (juízo 

de admissibilidade da ação), passo a análise da questão meritória. 

Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, principalmente, a 

peça inaugural, denota-se que o autor busca reparação de dano moral 

pela má prestação de serviço da ré, com fundamento nos artigos 186 e 

927 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso V e X da Constituição 

Federal. Alega ter sofrido “desgaste físico e emocional ao autor beirando o 

insuportável, fato este constituído única e exclusivamente por culpa da 

empresa.” A ré, em sede de contestação, requereu a improcedência da 

ação, salientando a presença das causas de excludente da 

responsabilidade, força maior e ausência de falha na prestação de 

serviços. Da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte autora, conforme a seguir será demonstrado. Com 

efeito, segundo a jurisprudência da STJ, pode-se definir dano moral como 

lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da 

vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou 

mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva 

e à parte social da personalidade (REsp 1426710/RS, Terceira Turma, 

julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). Sendo assim, nem toda situação 

incômoda é suscetível de ferir a essência dos direitos de personalidade da 

pessoa humana. Em hipóteses envolvendo direito do consumidor, para a 

configuração de prejuízos extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem 

ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de 

causar sofrimento, dor, ou mesmo a humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Especificamente sobre o caso em apreço, a Corte Superior 

possui entendimento no sentido de que, em caso de interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, para configuração do dano moral, o 

consumidor deve apontar um fato concreto e suas circunstâncias aptas a 

causar transtornos que violem o direito de personalidade (STJ, REsp 

1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 27/02/2018, DJe 02/03/2018). Sobre os males e inconvenientes 

causados pela ausência de energia elétrica, a parte autora disse de forma 

genérica que “lhe causou enormes transtornos e prejuízos.” Ou seja, não 

se verifica evidente prejuízo pela falta de energia elétrica, até porque a 

autora não fez prova alguma dos “prejuízos” sofridos. Há de se ressaltar, 

ainda, que a autora procurou a guarida do judiciário, sem ter à época ao 

menos ter tentado qualquer prévia resolução administrativa. Em que pese 

ter alegado contato com a requerida, não trouxe nenhum protocolo de 

atendimento. Sendo assim, a parte reclamante não juntou um mínimo de 

lastro probatório sobre os fatos constitutivos do seu direito, a fim de 

respaldar as alegações de que teria sofrido dano moral de toda monta, de 

modo que tal assertiva poderia ser corroborada por meios administrativos 

para resolução extrajudicial do problema como protocolos perante a 

respectiva empresa ou PROCON ou agências reguladoras. Além disso, a 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL prevê, no seu artigo 176, que o 

fornecimento de energia deve ser restabelecido no prazo de 24 horas 

para religação normal de unidade em área urbana e 48 horas em unidade 

em área rural. No caso em tela, consoante se observa da petição inicial, a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica em períodos inferiores a 

48 horas. Registre-se que foram vários os meios que divulgaram e 

atestaram o rompimento de um cabo de energia causado por eventos 

climáticos, relatando ainda que o lugar para reparo era de difícil acesso. 

Foi amplamente divulgado e conhecido na região que a energia teve sua 

suspensão às 22 horas do dia 13/02/19, perdurando até aproximadamente 

as 17h do dia 14/02/19. Desta forma, a interrupção da energia perdurou 

por período muito inferior a 24h, não merecendo prosperar a alegação da 

parte autora, que, aliás, sequer trouxe aos autos eventual prejuízo que 

tenha sofrido. Não se pode olvidar, que, além disso, o rompimento do cabo 

de energia se deu em decorrência de eventos climáticos extremos que 

açoitaram a região, o que evidencia a álea extraordinária, inevitável e 

imprevisível e, consequentemente, a excludente de responsabilidade de 

fortuito externo. Assim, vislumbra-se que a demora no restabelecimento 

da energia elétrica não ultrapassou a situação de mero dissabor inerente à 

vida cotidiana. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na peça inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

P.R.I.C. MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-92.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000890-92.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ANA PAULA BEZERRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Decido. Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se 

afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou 

a produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, 

porque não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto 

que a celeuma estabelecida no processo envolve, em caráter de 

exclusividade e de forma cumulativa, o exame de questões de fato (que 

restaram incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, 

procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que dispõe o 

comando normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Desse modo, superada as preliminares e pressupostos 

processuais (juízo de admissibilidade da ação), passo a análise da 

questão meritória. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente, a peça inaugural, denota-se que o autor busca reparação 

de dano moral pela má prestação de serviço da ré, com fundamento nos 

artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso V e X da 

Constituição Federal. Alega ter sofrido “intenso calor e sofreu também com 

os pernilongos, em uma cidade que o calor é insuportável” A ré, em sede 

de contestação, requereu a improcedência da ação, salientando a 

presença das causas de excludente da responsabilidade, força maior e 

ausência de falha na prestação de serviços. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que não assiste razão a parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, segundo a jurisprudência da STJ, 

pode-se definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto 

ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo 

relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras 

palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade 

(REsp 1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 

09/11/2016). Sendo assim, nem toda situação incômoda é suscetível de 

ferir a essência dos direitos de personalidade da pessoa humana. Em 

hipóteses envolvendo direito do consumidor, para a configuração de 

prejuízos extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem ou serviço 

defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar 

sofrimento, dor, ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 

Especificamente sobre o caso em apreço, a Corte Superior possui 

entendimento no sentido de que, em caso de interrupção no fornecimento 

de energia elétrica, para configuração do dano moral, o consumidor deve 

apontar um fato concreto e suas circunstâncias aptas a causar 

transtornos que violem o direito de personalidade (STJ, REsp 1705314/RS, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, 

DJe 02/03/2018). Sobre os males e inconvenientes causados pela 

ausência de energia elétrica, a parte autora disse de forma genérica que 

“lhe causou enormes transtornos e prejuízos.” Ou seja, não se verifica 

evidente prejuízo pela falta de energia elétrica, até porque a autora não 

fez prova alguma dos “prejuízos” sofridos. Há de se ressaltar, ainda, que 

a autora procurou a guarida do judiciário, sem ter à época ao menos ter 

tentado qualquer prévia resolução administrativa. Em que pese ter alegado 

contato com a requerida, não trouxe nenhum protocolo de atendimento. 

Sendo assim, a parte reclamante não juntou um mínimo de lastro probatório 

sobre os fatos constitutivos do seu direito, a fim de respaldar as 

alegações de que teria sofrido dano moral de toda monta, de modo que tal 

assertiva poderia ser corroborada por meios administrativos para 

resolução extrajudicial do problema como protocolos perante a respectiva 

empresa ou PROCON ou agências reguladoras. Além disso, a Resolução 

n. 414/2010 da ANEEL prevê, no seu artigo 176, que o fornecimento de 

energia deve ser restabelecido no prazo de 24 horas para religação 

normal de unidade em área urbana e 48 horas em unidade em área rural. 

No caso em tela, consoante se observa da petição inicial, a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica em períodos inferiores a 48 horas. 

Registre-se que foram vários os meios que divulgaram e atestaram o 

rompimento de um cabo de energia causado por eventos climáticos, 

relatando ainda que o lugar para reparo era de difícil acesso. Foi 

amplamente divulgado e conhecido na região que a energia teve sua 

suspensão às 22 horas do dia 13/02/19, perdurando até aproximadamente 

às 17h do dia 14/02/19. Desta forma, a interrupção da energia perdurou 

por período muito inferior às 24h, não merecendo prosperar a alegação da 

parte autora, que, aliás, sequer trouxe aos autos eventual prejuízo que 

tenha sofrido. Não se pode olvidar, que, além disso, o rompimento do cabo 

de energia se deu em decorrência de eventos climáticos extremos que 

açoitaram a região, o que evidencia a álea extraordinária, inevitável e 

imprevisível e, consequentemente, a excludente de responsabilidade de 

fortuito externo. Assim, vislumbra-se que a demora no restabelecimento 

da energia elétrica não ultrapassou a situação de mero dissabor inerente à 

vida cotidiana. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na peça inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

P.R.I.C. MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINY MEDEIROS DO COUTO LALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000362-92.2018.8.11.0059. REQUERENTE: GISLAINY MEDEIROS DO 

COUTO LALLI REQUERIDO: VIVO S.A. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Pois bem, deixo 

de analisar a preliminar de ausência de provas, posto que se confunde 

com o mérito da demanda. Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, 

nesse ponto, a requerida trouxe histórico do pagamento de contas da linha 

telefônica nº (62) 99800-3256. A empresa ré demonstrou que a autora 

efetuou pagamento de faturas na linha de telefone de sua propriedade, 

deste modo, entendo que há provas do vinculo jurídico, até porque quando 

se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua qualquer 

pagamento. De outro norte, em que pesem as alegações da autora, age 

em exercício regular de um direito, a empresa que promove a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve 

ausência do pagamento de obrigação pecuniária após a utilização dos 

serviços contratados. Sendo assim, ante o vasto conjunto probatório 

acostado aos autos, o débito questionado, é plenamente exigível. 

Ademais, ante a presença do comportamento malicioso da parte autora, 

conforme os artigo 80 e 81 do CPC, opino pela condenação do requerente 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o 

valor de causa, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e 

alteração dos fatos. Por fim, quanto ao pedido contraposto, tenho que 

merece prosperar, pelos fundamentos já supra expostos, sendo assim, 

opino pela condenação da autora ao pagamento da quantia de R$ 111,03. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino por pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural para declarar inexistente a dívida 

lançada na inicial; Condenar, ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

no valor de 5% sobre o valor de causa, ante a evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos; Condeno ainda ao pagamento 

de custas processuais e Honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa. Conforme o artigo 55 da lei 9.0099/95 Por fim, pela 

procedência do pedido contraposto para condenar o Autor ao pagamento 

da quantia de R$ 569,04 devidos ar ré, corrigidos monetariamente a partir 

desta data e juros de 1% ao mês a partir do vencimento. Certificado o 
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trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001350-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (AUTOR(A))

I. L. D. D. S. (AUTOR(A))

L. F. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001350-79.2019.8.11.0059 LUIZ CARLOS DA SILVA e outros (2) 

MARIZA TATIANA DINIZ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e 

dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para retirar o 

TERMO DE GUARDA DEFINITIVA no balcão desta Secretaria. Porto Alegre 

do Norte/MT, 10 de fevereiro de 2020. SAMARA COELHO DE SOUZA 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000175-16.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DA SILVA SANTOS OAB - 040.190.301-03 (REPRESENTANTE)

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000175-16.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de sua advogada, para manifestar 

sobre proposta de pagamento formulada pelo executado, constante da 

certidão de ID 29028643, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do 

Norte, 10 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002486-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

O. P. D. R. (HERDEIRO)

W. S. C. V. (HERDEIRO)

W. C. D. (HERDEIRO)

G. S. D. (HERDEIRO)

G. S. F. (HERDEIRO)

G. M. D. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002486-14.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação do inventariante, por meio de sua advogada, para apresentar 

as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias. Porto Alegre do 

Norte, 10 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001676-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANOR LUIS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001676-39.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) 

Providenciar o pagamento da complementação da diligência no valor de R$ 

272,57, conforme certidão de ID 29030518, mediante a emissão de guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor da referida certidão, para 

recebimento dos valores, conforme determina o Provimento nº 

7/2017-CGJ; 2) Manifestar em prosseguimento. Porto Alegre do Norte, 10 

de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001350-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (AUTOR(A))

I. L. D. D. S. (AUTOR(A))

L. F. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001350-79.2019.8.11.0059 LUIZ CARLOS DA SILVA e outros (2) 

MARIZA TATIANA DINIZ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e 

dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o advogado da Parte Autora Dr. 

Tiago da Silva Machado OAB/MT 17908, para comparecer na Secretaria 

da 2ª Vara desta Comarca, a fim de retirar a sua certidão de URH, 

devidamente assinada e selada, no prazo legal. Porto Alegre do Norte/MT, 

10 de fevereiro de 2020. SAMARA COELHO DE SOUZA Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002572-82.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA VIEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 10 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-56.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 10 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000063-47.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVAEL BAZILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como para apresentar eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica e indicar assistente técnico. Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro 

de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-66.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como para apresentar eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica e indicar assistente técnico. Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro 

de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002160-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE NOLETO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID VIDA RESPLANDE OAB - TO9193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como para apresentar eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica e indicar assistente técnico. Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro 

de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000243-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROBERT NAHRA FILHO OAB - PR73536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE JESUS NEVES SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000243-97.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 29043213, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001471-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. R. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES ROCHA OAB - 043.982.311-02 (REPRESENTANTE)

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. T. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001471-10.2019.8.11.0059 V. G. R. C. CHRYSTIAN CARDOSO TAVARES 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro Filho, OAB/MT 

nº 22160-B para retirar sua Certidão de URH na Secretaria da 2ª Vara 

deste Juízo. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de fevereiro de 2020. SAMARA 

COELHO DE SOUZA Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 81299 Nr: 3759-16.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando haver sido o Alvará cancelado, defiro o pedido posto à 

referência 95.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5859 Nr: 790-48.2005.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Pinto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rosa Lopes - 

OAB:4.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 
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Vilela - OAB:18969/GO

 DESPACHO

Considerando haver a parte exequente externando seu intento 

conciliatório na petição contida às folhas 95/96, intime-se a parte 

executada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Ultimando, considerando que a petição contida à folha 99 não guarda 

consonância com o presente feito, mas sim com aquele que tramita sob o 

número 790-48.2005.811.0059, determino seu desentranhamento e, 

posteriormente, a juntada nos referidos autos.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001848-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA ALVES MOURA - EPP (EXECUTADO)

IZABELA ALVES MOURA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1001848-78.2019.8.11.0059 

Valor da causa: R$ 398.804,20 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Avenida República do Libano, 2.258, Palácio 

Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

POLO PASSIVO: Nome: IZABELA ALVES MOURA - EPP Endereço: 

JURANES PEREIRA SALES, 91, CENTRO, SÃO JOSÉ DO XINGU - MT - CEP: 

78663-000 Nome: IZABELA ALVES MOURA Endereço: P. SALES, 91, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO XINGU - MT - CEP: 78663-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização 

monetária, juros e honorários advocatícios, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida, podendo oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança 

bancária ou da intimação da penhora, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Data da Distribuição da Ação: 30/09/2019 RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em 

face de IZABELA ALVES MOURA EPP, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA 

SIMPLIFICADA, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA DESCONTO 

e FALTA DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS - 

SINTEGRA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2017217217, 2017479615 e 2017488383. Data de Inscrição da Dívida 

Ativa: 23/06/2017, 28/09/2017 e 26/10/2017 Valor do débito inscrito: R$ 

130.027,25, 12.350,32 e 368.236,48 DESPACHO/ DECISÃO: Processo: 

1001848-78.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: IZABELA ALVES MOURA - EPP, IZABELA ALVES MOURA 1- 

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem): I – Citação do 

Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da LEF – Lei 

n.º 6.830/80; II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a 

Execução, por meio de depósito ou fiança; III – Arresto, se o Executado 

não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); e V – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados. 2- Consigne-se no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos, após seguro o Juízo, é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária 

ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da LEF). 3- Para o 

caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) 

o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ALEXSANDRO CARVALHO, digitei. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 415 Nr: 389-25.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Neto de Morais Alves - 

OAB:38076, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:GO5913-B, Roosevelt 

Krisnamurt - OAB:29627GO

 Certifico que os advogados de defesa foram devidamente intimados via 

DJE, como se vê na certidão de publicação do dia 12/07/2018, e até a 

presente data não apresentaram a defesa inicial, considerando que esta 

comarca não tem defensoria publica, remeto os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 2031 Nr: 245-80.2002.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir da Silva Batista, vulgo "Batistinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16653

 certifico que decorreu o prazo da defesa do réu apresentar os quesitos, 

assim remeto os autos conclusos para deliberações.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-10.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE TOSSUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000187-10.2020.8.11.0098. AUTOR(A): 

ADELAIDE TOSSUE SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL PJE nº 1000380-58.2019.8.11.0098 1. Vistos. 2. 

ADELAIDE TOSSUE SILVA, devidamente qualificada na peça basilar ajuíza 

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AMPARO 

SOCIAL ASSISTENCIAL) c/c TUTELA ANTECIPADA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 3. Sustenta em apertada síntese, que a autora possui vários 

problemas de saúde e não obtém meios de manter sua subsistência, 

sendo desempregada em razão da idade e da baixa instrução. 4. Requer 

provar as alegações por todos os meios de provas admitidos, e ao final 

seja julgada totalmente procedente a presente demanda, concedendo o 

benefício de amparo assistencial ao idoso à requerente. 5. Juntou os 

documentos. 6. É o breve relato. Decido. 7. Da assistência judiciária 

gratuita. 8. Quanto ao peido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a 

parte autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família. 9. Da tutela de urgência. 10. Com relação ao pedido de tutela de 

urgência, INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de Processo 

Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus 

boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito da 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 11. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indeferido, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 12. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 13. 

Em que pese a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito, nos termos do art. 334, do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. 14. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183, §1º, ambos 

do Código de Processo Civil) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do CPC. 15. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista do autos à parte requerente para que impugne a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 16. Após, deverá a Secretaria deste juízo 

encaminhar o presente feito à equipe multidisciplinar deste juízo a fim de 

elaborar o estudo socioeconômico na residência da requerente, com 

intuito de comprovar a incapacidade social da autora, no prazo de 15 

(quinze) dias. 17. Superado o prazo ventilado, certifique-se e voltem-me 

conclusos mediante triagem, para análise da necessidade de designação 

de audiência de instrução e julgamento. 18. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Porto Esperidião-MT, 06 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-10.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE TOSSUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000187-10.2020.8.11.0098. AUTOR(A): 

ADELAIDE TOSSUE SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL PJE nº 1000380-58.2019.8.11.0098 1. Vistos. 2. 

ADELAIDE TOSSUE SILVA, devidamente qualificada na peça basilar ajuíza 

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AMPARO 

SOCIAL ASSISTENCIAL) c/c TUTELA ANTECIPADA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 3. Sustenta em apertada síntese, que a autora possui vários 

problemas de saúde e não obtém meios de manter sua subsistência, 

sendo desempregada em razão da idade e da baixa instrução. 4. Requer 

provar as alegações por todos os meios de provas admitidos, e ao final 

seja julgada totalmente procedente a presente demanda, concedendo o 

benefício de amparo assistencial ao idoso à requerente. 5. Juntou os 

documentos. 6. É o breve relato. Decido. 7. Da assistência judiciária 

gratuita. 8. Quanto ao peido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a 

parte autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família. 9. Da tutela de urgência. 10. Com relação ao pedido de tutela de 

urgência, INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de Processo 

Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus 

boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito da 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 11. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indeferido, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 12. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 13. 

Em que pese a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito, nos termos do art. 334, do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. 14. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183, §1º, ambos 

do Código de Processo Civil) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do CPC. 15. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista do autos à parte requerente para que impugne a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 16. Após, deverá a Secretaria deste juízo 

encaminhar o presente feito à equipe multidisciplinar deste juízo a fim de 

elaborar o estudo socioeconômico na residência da requerente, com 

intuito de comprovar a incapacidade social da autora, no prazo de 15 

(quinze) dias. 17. Superado o prazo ventilado, certifique-se e voltem-me 

conclusos mediante triagem, para análise da necessidade de designação 

de audiência de instrução e julgamento. 18. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Porto Esperidião-MT, 06 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000392-73.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

Procuradores, para requererem o que de direito, no prazo legal, a fim de 

dar andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000497-50.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do 

Requerido. Assim, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte 

Requerente, através de seu Advogado constituído, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal. PORTO ESPERIDIÃO, 10 de fevereiro 

de 2020. JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO 

VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000016-87.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DUTRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000016-87.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Concessão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: SUELY DUTRA 

DOS SANTOS Endereço: Rua João Garcia, S/n, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido INTIMANDO(A): 

Dr. JAIR ROBERTO MARQUES, Advogado da Autora FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 03/04/2020 

Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 10 de 

fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-36.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA ALVES 01736120166 (EXECUTADO)

 

Ante a Certidão do Oficial de Justiça em Id. 27283102, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte autora, através de seu Advogado 

constituído, para manifestar quanto ao que entender de direito, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58990 Nr: 1220-91.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileia Claudia dos Santos Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previ Porto - Fundo Municipal de Previdencia 

Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO 1220-91.2016.811.0098.

CÓDIGO 58990.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria 

por Invalidez ajuizada por Marileia Claudia dos Santos Lemes, em desfavor 

do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVI PORTO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

3. Considerando que a parte requerida pugnou pela extinção dos autos em 

fl. 149, DETERMINO a intimação da requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se neste feito e requerer o que entender de 

direito.

4. Cumpra-se.

5. Expeça-se o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-51.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000107-51.2017.8.11.0098. REQUERENTE: JOSINEIDE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista o lapso 

temporal decorrido desde a propositura da presente ação, DETERMINO a 

intimação da requerente para manifestar se ainda detém interesse na 

presente demanda, bem como colacionar comprovante de residência 

atualizado e correspondente comprovação do parentesco aduzido 

anteriormente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 07 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-45.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON SOUZA BAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000088-45.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ARISTON SOUZA BAZAN 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010010-88.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO LABADESSA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE APARECIDA GRANELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010010-88.2017.8.11.0098. EXEQUENTE: VICTOR HUGO LABADESSA 

NUNES EXECUTADO: NEIDE APARECIDA GRANELLA Vistos. Vieram-me os 

autos conclusos ante a insurgência de “Exceção de Pré-Executividade” 

apresentada pela executada em id nº 14106192. Pois bem. Em 

consonância com o entendimento do E. STJ, mister a oitiva da parte 

contrária antes de julgar a objeção em voga, senão vejamos in verbis 

litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A OITIVA DO 

EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. É 

obrigatório o contraditório em sede de exceção de pré-executividade, 

razão pela qual não é possível que o juízo da execução acolha a exceção 

sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível 

de ofício. 2. Recurso especial não provido. (Resp. 1279659/MG Rel. 

“Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/10/2011, DJE 27/10/2011)”. Desta feita, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar acerca da objeção de pré-executividade, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião-MT, 07 de fevereiro 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-23.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CHAGAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000083-23.2017.8.11.0098. REQUERENTE: NILSON CHAGAS DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-11.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRI PAGLIUCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010106-11.2014.8.11.0098. REQUERENTE: MEIRI PAGLIUCA DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que pretendem 

produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. Havendo a 

opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais 

testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena 

eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em automática 

redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a 

produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a 

manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos 

para Juíza Leiga. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 07 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000887-74.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA OAB - 025.818.899-50 

(PROCURADOR)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJe, através de seus advogados, para que 

compareça no Cartório do 2º Ofício de Rondonópolis/MT para providenciar 

o recolhimento dos emolumentos registrais.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 01/2020/DF

Excelentíssimo Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, 

Meritíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal e Diretor do Foro da 

Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da lei, torna público o edital de "Ciência de Eliminação de 

Documentos Judiciais e Administrativos do Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira", de acordo com a listagem de eliminação nº 001/2020, 

apresentada no anexo I, pela Comissão Permanente de Avaliação 

Documental – CPAD da Comarca de Ribeirão Cascalheira, instituída pela 

Portaria 032/2019, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico na edição 

nº 10634, 06/12/2019, faz saber, a quem possa interessar, que 

transcorridos 45 (quarenta e cinco) dias da data de publicação deste 

Edital no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), se não houver oposição, o 

Setor de Arquivo do Fórum da Comarca Eliminará os documentos relativos 

a documentos judiciais e administrativos. Os interessados, no prazo 

citado, poderão requerer, as suas expensas, o desentranhamento de 

documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a 

respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida 

à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Comarca.

Ribeirão Cascalheira-MT, 06 de fevereiro de 2020.

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

* O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-85.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE MORAIS OAB - GO9458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CABRAL BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para no prazo de 

15(quinze), providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, cidade Ribeirão 

Cascalheira, Bairro Fazenda Guanabara IV, para que cumpra o mandado 

de avaliação. FICA INTIMADA A PARTE REQUERENTE para juntar nos 

autos cópia da Matrícula do imóvel objeto da avaliação, Mat. 1.621. Não 

havendo manifestação da parte no prazo de 30(trinta) dias, a Carta 

Precatória será devolvida independentemente de cumprimento nos termos 

do art. 393 da CNGC/MT. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 10 de fevereiro de 

2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000053-40.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO OTTONI CARVALHO (REQUERENTE)

JOSE RICARDO OTTONI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PRADO DE MORAIS OAB - GO39433 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA MOREIRA GUILHERME (REQUERIDO)

ARLINDO CARLOS GUILHERME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para no prazo de 

15(quinze), providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, cidade Ribeirão 
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Cascalheira, Bairro PA SANTA LUCIA, para que cumpra o mandado de 

Citação. Não havendo manifestação da parte no prazo de 30(trinta) dias, a 

Carta Precatória será devolvida independentemente de cumprimento nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 10 de fevereiro 

de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA 

DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, 

s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 

- TELEFONE: (66) 34891831

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36612 Nr: 250-85.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAS RIBAMAR FILGUEIRA COSTA, Diego 

Sirqueira Rodrigues, HUGO VINICIUS GAMA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAS RIBAMAR FILGUEIRA COSTA, 

Cpf: 03419496125, Rg: 2144567-2, Filiação: Lauraci Filgueira de Jesus e 

José Filho Costa, data de nascimento: 28/07/1990, brasileiro(a), natural de 

Ribeirão Cascalheira-MT, solteiro(a), auxiliar de despacho, Telefone 66 

3405 6351 e atualmente em local incerto e não sabido DIEGO SIRQUEIRA 

RODRIGUES, Cpf: 01885432100, Rg: 18201091, Filiação: Maria Aparecida 

Sirqueira Rocha e Domingos Martins Rodrigues, data de nascimento: 

27/02/1988, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, 

auxiliar de cargas, Telefone 66 9677 3589. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: WILLIAS RIBAMAR FILGUEIRA e DIEGO SIRQUEIRA 

RODRIGUES, nesta cidade agindo em concurso e com unidade de 

propósito, subtraíram coisas alheia para eles, recebido a denúncia como 

incursos no artigo 155, §4º, incisos II e IV, c.c. artigo 71, ambos do Código 

Penal.

Despacho: Vistos. Em atendimento à manifestação última do Ministério 

Público, determino:1. Observadas as diretrizes previstas nos artigos 361 

(prazo de quinze dias) e 365 (requisitos exigíveis) do Código de Processo 

Penal, CITEM-SE os acusados WILLIAS RIBAMAR FILGUEIRA e DIEGO 

SIRQUEIRA RODRIGUES por edital para que apresentem resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de dez dias (que começará a fluir a partir 

do comparecimento pessoal dos acusados ou dos defensores 

constituídos, nos termos do art. 396, parágrafo único do CPP);2. 

APRESENTADAS as respostas no prazo legal, retornem-me conclusos os 

autos para análise conjunta das hipóteses previstas no art. 397 do Código 

de Processo Penal e/ou designação de audiência de instrução e 

julgamento (art. 399 do CPP);3. CERTIFICADO nos autos o decurso de 

prazo do edital a que alude o tópico 1, vista ao Ministério Público para 

manifestar-se. Na oportunidade, que igualmente se manifeste a respeito do 

pedido de absolvição sumária formulado pela defesa de HUGO VINÍCIUS 

GAMA VASCONCELOS à ref. 27.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Elias Filho, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 06 de fevereiro de 2020

Rafael Vinicius Silva Koch Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-09.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARTINS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000068-09.2020.8.11.0079 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

MARTINS ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO TIAGO 

DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação de Ribeirão Cascalheira Data: 25/03/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA PADRE JOÃO BOSCO, 2310, SETOR INDUSTRIAL, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 . CUIABÁ, 9 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Rio Branco

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-98.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE BORTOLOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-98.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:GIRLENE 

BORTOLOZZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-98.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000266-98.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 11.933,40 ESPÉCIE: [Pulsos Excedentes, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS Endereço: Avenida dos 

Imigrantes, 239, Ep-Advocacia, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 POLO ATIVO: 

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A presente carta tem por finalidade a 
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos acerca dos 

comprovantes de pagamento, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, sob pena de arquivamento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; RIO BRANCO, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000137-30.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUZA ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000137-30.2017.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 25.215,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: GILBERTO DE 

SOUZA ANDRADE Endereço: Sitio Souza, sn, Comunidade do Novo São 

Jose, Zona Rural, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Rua 13 de maio,, sn, próximo a Igreja Católica, 

Bairro Cidade Alta, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO ATIVO: 

GILBERTO DE SOUZA ANDRADE A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos acerca do 

comprovante de pagamento, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

sob pena de arquivamento dos autos. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; RIO BRANCO, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-13.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA OAB - SP0195142A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARCOS ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 8010311-13.2016.8.11.0052 

Valor da causa: R$ 22.189,20 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: TEREZINHA PEREIRA PIRES Endereço: Rua SANTA 

CATARINA, 153, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

BANCO DO BRASIL S/A e SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA Senhor(a): EXECUTADOS: BANCO DO BRASIL S/A, SOLUTIONS 

ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito (valor 

remanescente), com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: anexo VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 9.795,68 (nove mil setecentos e noventa e cinco reais e 

sessenta e oito centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000312-53.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000312-53.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 32.810,00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: CICERO MANOEL DA SILVA Endereço: ZONA RURAL, S/N, São 

José do Pingador, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, 4 ANDAR, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): CICERO MANOEL DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/06/2019 Hora: 10:00, Ressalto 

que terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 30 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-09.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELSON FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAUTICA CAMPO VERDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARCOS ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 8010072-09.2016.8.11.0052 

Valor da causa: R$ 35.200,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: ERIVELSON FERRARI POLO PASSIVO: 

NAUTICA CAMPO VERDE LTDA - EPP, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA 

Senhor(a): REQUERIDO: NAUTICA CAMPO VERDE LTDA - EPP, YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL LTDA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito (valor remanescente), com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Anexa VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 1.666,80 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e 

oitenta centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 
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abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-54.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ALICE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000077-49.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LOUREIRO (REQUERENTE)

GILMAR BENEDITO DE ALMEIDA LOUREIRO DE ROMA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO (REQUERENTE)

GILBERTO BENEDITO DE ALMEIDA LOUREIRO (REQUERENTE)

ESTERLINA MIRANDA LOUREIRO (REQUERENTE)

MAURO LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (REQUERIDO)

 

Certifico que os autos aguarda decurso de prazo de suspensão, deferido 

na id. 20574445 em 3 de junho de 2019. Assim, nos termos da legislação 

em vigor e do provimento 56/2007 CGJ/TJMT, impulsiono os autos para que 

aguarde em tarefa própria o decorrer do lapso temporal. What do you 

want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000319-08.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LIMA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000319-08.2019.8.11.0032 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 

(REQUERENTE) DOMINGOS LIMA PEREIRA - CPF: 496.312.501-30 

(REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO, que de posse do presente 

mandado, diligenciei por duas vezes até o município de Jangada/MT, e lá 

estando, após várias buscas realizadas naquele município, não foi 

possível localizar o veículo descrito e caracterizado nos autos, razão pela 

qual não foi possível proceder a apreensão do referido bem. CERTIFICO 

AINDA, que não foi possível proceder a Citação do Requerido DOMINGOS 

LIMA PEREIRA, por não encontrá-lo no endereço indicado no mandado, e 

buscando informações com vários moradores da Vila Nova Jangada, 

inclusive com as senhoras Pâmela, Bianca, Adésia, todos afirmaram 

desconhecer o Requerido. Rosário Oeste/MT, 16 de junho de 2019. 

ODELITA DOS SANTOS AGUIAR Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001073-47.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000091-33.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JERCINA ANA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE LOPES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o endereço informado para citar/intimar a parte Requerida, 

impulsiono os autos ao Setor de Designação de Audiências, para nova 

data e posterior citação/intimação das partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-46.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY RIBEIRO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para juntar aos 

autos petição inicial no "formato PDF" para que seja possível sua 

vinculação no Sistema PJE no momento de realizar a Central de Mandados, 

para citação da parte Requerida, no prazo legal. What do you want to do ? 

New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001078-69.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 1001078-69.2019.8.11.0032 Valor 

da causa: R$ 5.988,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MONICA MARIA DA SILVA 

Endereço: rua natalino piovezan, s/n, passa três, JANGADA - MT - CEP: 

78490-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido Considerando que a 

contestação apresentada é tempestiva, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora, via DJE, para, querendo, impugnar à contestação, 

no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001043-12.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANPEIXE GRANJA DE PEIXES E SUINOS S/A (REQUERIDO)

WALDEBRAND DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

WALDER MORAES COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 1001043-12.2019.8.11.0032 Valor 

da causa: R$ 1.082.288,18 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: , 215, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GRANPEIXE GRANJA DE PEIXES E SUINOS S/A 

Endereço: BR 364, SN, KM 430, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 

Nome: WALDEBRAND DA SILVA COELHO Endereço: SURUBAIA, 84, 

SHANGRI-LA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-000 Nome: WALDER MORAES 

COELHO Endereço: ALVES NOGUEIRA, 158, VISTA ALEGRE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-000 Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000457-72.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE JULIANE MARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para juntar aos 

autos petição inicial no "formato PDF" para que seja possível vincular no 

Sistema PJE no momento de realizar a Central de Mandados, para citação 

da parte Requerida, no prazo legal. What do you want to do ? New 

mailCopy

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-27.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS (EXECUTADO)

ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS (EXECUTADO)

WELLITON DE ALMEIDA E SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para juntar aos 

autos petição inicial no "formato PDF" para que seja possível vincular no 

Sistema PJE no momento de realizar a Central de Mandados, para citação 

da parte Requerida, no prazo legal. What do you want to do ? New 

mailCopy

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93806 Nr: 2922-71.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Batista, Rodrigo de Almeida 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUÊS - OAB:OAB-MT 22.947/0

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE a pretensão punitiva estatal, para: CONDENAR os réus 

RODRIGO DE ALMEIDA LIMA e MARCOS ANTÔNIO BATISTA, devidamente 

qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1° e 

§4º, incisos I e IV e no artigo 150, §1º, ambos do Código Penal, em 

concurso material, consoante artigo 69 do Código Penal.IV

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84715 Nr: 3261-64.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, para manifestação da certidão de ref. 14, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000182-26.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON TELES BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000182-26.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WELSON TELES BORGES Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, que Banco Bradesco 

Financiamentos S.A, move em desfavor de Welson Teles Borges, todos 

qualificados nos autos. Ocorre que até o momento a parte Autora não 

recolheu as custas processuais, tampouco comprovou hipossuficiência. 

Destarte, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

artigo 290 caput do Código de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 365-58.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA OUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado (a) da parte Autora, assim como a carência exigida, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 20/02/2020 às 13h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.
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 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 947-19.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (R$ 2.980,00 DOIS 

MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS)no prazo de 48 horas. Para tanto, a 

parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 1714-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAIRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL E OUTROS, GONÇALO 

RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Ante a certidão de Ref: 49, REDESIGNO esta solenidade para o dia 20 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min.

Conforme já determinado (Ref: 32), proceda-se a habilitação do requerido 

e seu causídico no Sistema Apolo.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75654 Nr: 501-50.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT - Distribuidora Brasileira de Combustíveis e 

Derivados de Petroleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR MEDEIROS DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - ME, WAGNER RADICA DE MEDEIROS, LUCILENE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E 

OITO) HORAS, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO "DO VALOR CORRETO" 

DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, OPORTUNIDADE NA QUAL 

DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR EM: EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68225 Nr: 171-24.2014.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCICLEA APARECIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO AMALIO GHAN 

VASQUEZ - OAB:78123 RS, BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 Intimação da parte requerida sobre o comprovante juntado por ela nos 

autos, onde a Conta Única deu a seguinte informação: "Informamos que 

não localizamos conta judicial vinculada ao ID 081240000002313033, 

nosso número 16107880045690899 referente ao processo 

171-24.2014.811.0053 Valor não recebido pelo Banco do Brasil"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000175-34.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PIAZZA TOPANOTTI (EXEQUENTE)

ELIZABETE PINTO TOPANOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLE TAQUES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000175-34.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: WILSON PIAZZA TOPANOTTI, 

ELIZABETE PINTO TOPANOTTI EXECUTADO: GABRIELLE TAQUES SILVA 

Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que os Autores, apesar de 

aposentados, declaram-se empresários, isso após a concessão das 

referidas aposentadorias, conforme se denota do contrato de 

compromisso de id. 28891621. Outrossim, defendem a importância de R$ 

527.987,32 (quinhentos e vinte e sete mil novecentos e oitenta e sete reais 

com trinta e dois centavos), advindos e um empréstimo, ou seja, 

possivelmente auferem renda significativa, capaz de arcar com as taxas 

judiciais. Outrossim, os demandantes não juntaram qualquer documento 

capaz de comprovar a hipossuficiência em recolher as custas, desse 

modo, a simples declaração, não se mostra suficiente para concessão 

das benesses da gratuidade da justiça. Como se sabe, tal benefício se 

estende apenas àqueles necessitados, sem condições de arcar com 

pagamento das custas processuais sem haver prejuízo do seu sustento 

ou de sua família. Não é o que ocorre com os Requerentes, que não 

comprovam a hipossuficiência, evidente que se mostram capazes de 

recolher as custas necessárias ao recebimento e processamento de sua 

pretensão. No mais, cabiam a estes demonstrarem, contabilmente, a 

impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida. Tendo em vista que os 

Requerentes somente alegaram, e não comprovaram a alegada 

insuficiência, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária. 

INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promovam o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002781-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SMART TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 
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A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002781-69.2019.8.11.0053. AUTOR(A): SMART TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI - EPP REU: COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA Vistos etc. Tendo em vista que não 

há notícia quanto a expedição de mandado citação/intimação direcionado 

ao Requerido, REDESIGNO a solenidade aprazada para o dia 06 de abril de 

2020, às 13h00min. Expeça-se o necessário. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000054-06.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA DE PROENCA E SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCO PAES DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZEBIO PAES DE PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000054-06.2020.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO PAES DE 

PROENCA, JOSELINA DE PROENCA E SILVA REQUERIDO: EUZEBIO PAES 

DE PROENCA Vistos etc. Prima facie, recebo a petição de id. 28535533 

como emeda da inicial. Cuida-se de Ação de Interdição com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência, proposta por FRANCISCO PAES DE 

PROENÇA e JOSELINA DE PROENÇA E SILVA em face de EUZEBIO PAES 

DE PROENÇA, qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que seu pai, ora interditando, encontra-se enfermo, estando totalmente 

incapaz para a prática dos atos da vida civil. Dessa forma, pleiteia seja 

decretada a interdição do Requerido com a consequente nomeação dos 

Requerentes no múnus da curatela. Instruiu a inicial com os documentos 

de identificação. Em id. 28137903, determinou-se a emenda da inicial. 

Emenda cumprida parcialmente em id. 28535533. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de pedido 

de antecipação da tutela objetivando a nomeação dos requerentes como 

curadores provisórios de seu genitor, ora requerido, para representá-lo na 

prática dos atos da vida, sustentado que o mesmo é enfermo, sendo 

incapaz de exercer atos da vida civil. Para a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada pretendida pelos Autores, faz-se 

necessário verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. No 

caso em tela não vejo preenchido o requisito da existência da 

probabilidade do direito, uma vez que não há qualquer documento hábil a 

demonstrar cabalmente que o requerido seja incapaz. Registre-se que 

interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, 

retirando dela a faculdade de gerir seus bens e sua própria vida, sendo 

certo que somente em casos excepcionais se admite a concessão da 

tutela de urgência consubstanciada na nomeação de um curador 

provisório, de forma a tornar imperiosa a adoção de todas as cautelas 

para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ainda que 

parcialmente. A propósito: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR 

PROVISÓRIO. PESSOA IDOSA, MAS LÚCIDA. DESCABIMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA. DESCABIMENTO. 1. Comporta decisão monocrática o 

recurso que versa sobre matéria já pacificada no Tribunal de Justiça. 

Inteligência do art. 557 do CPC. 2. A interdição é instituto destinado à 

proteção de pessoa incapacitada, retirando dela a faculdade de 

administrar seus bens e reger sua própria vida. 2. Não se justifica a 

concessão de tutela antecipada para a nomeação de curador provisório, 

quando a interditanda, a par da idade provecta e dos problemas de saúde, 

é pessoa lúcida e capaz de gerir sua própria vida, como mostram os 

atestados médicos. Recurso desprovido.” (Agravo Nº 70044064335, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/07/2011) “ Nesta senda, 

considerando que não houve apresentação de documento apto a 

demonstrar a incapacidade do requerido de reger sua própria pessoa e 

administrar os seus bens, malgrado tenha sido oportunizado à requerente 

colacionar documento hábil a ensejar a tutela provisória pretendida (id. 

28137903), os mesmos quedaram-se inertes e, sendo extremamente 

grave a medida de nomear curador provisório ao interditando, INDEFIRO o 

pedido liminar. Forte no quanto disposto nos artigos 1.771 e 1.772, 

parágrafo único, ambos do Código Civil, determino a elaboração de estudo 

pela equipe multidisciplinar deste juízo junto ao requerido, sem prévio 

aviso, aferindo as potencialidades e habilidades do demandado, de modo a 

individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em favor do mesmo, bem como averiguando as 

vontades e preferências no que tange à pessoa dos curadores, em laudo 

próprio e individualizado. Designo audiência de entrevista do interditando 

para o dia 30 de abril de 2020 às 15h00min. Cite-se o requerido, para 

comparecer à referida solenidade, cientificando-o de que poderá, 

querendo, impugnar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, 

arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público Às 

Providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000158-95.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000158-95.2020.8.11.0053. REQUERENTE: MANOEL DE AMORIM 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. 

Cuida-se de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência manejada por Manoel de Amorim 

Dias em face Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN/GO, 

ambos qualificados nos autos. Objetiva, com a tutela provisória de 

urgência, a anulação o ato administrativo, vez que segundo alega, 

encontra-se eivado de vício de ilegalidade bem como a exclusão do banco 

de dados do DETRAN, da multa originária da referida infração, constante 

do extrato anexo, a fim de possibilitar a expedição documentos regulares 

para circulação de seu veículo. Aduz o autor que DETRAN/GO cometeu 

erro na infração nº GO- 295710-AO19928936-5061/00, vez que 

equivocou-se no momento da inserção dos dados do automóvel do 

infrator, por tratarem-se de veículos distintos, com placas distintas. 

Postula em caráter de urgência a concessão de tutela provisória para a 

sanação dos problemas apontados. É RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, na inicial, o autor requer a 

declaração de nulidade de auto de infração lavrado no Estado de Goiás, e 

consequentemente, o DETRAN/MT não teria competência para suspender 

ou cancelar multa gerada pelo DETRAN/GO. Nesse sentido, falece 

competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa 

aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Tal 

análise só poderá ser feita com a participação do responsável pela 

autuação e imposição da penalidade à Impetrante, que também será o 

único responsável por eventual cancelamento/anulação do respectivo 

auto de infração (como requerido pela apelada), ato este que não pode 

ser suprido pelo DETRAN/GO. Todavia, mesmo que se avente a presença 

de dano em face do autor, em virtude da lavratura errônea de auto de 

infração em outro Estado, sem que nunca tenha lá pisado, não se 

vislumbra, nem de forma mínima, qualquer nexo causal ligando o 

DETRAN/MT, às infrações cometidas. Nesse sentido, trago a baila a 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do nosso estado de Mato Grosso: 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL — MANDADO DE 

SEGURANÇA — LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO — EXIGÊNCIA DE 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS — APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM 

ANTERIOR NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – 

PRECEDENTES - IMPRESCINDIBILIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — 

INTELIGÊNCIA ARTS. 120, 121, 130, 131, 230, 281 E 282 DO CTB E 

SÚMULAS 127 E 312 STJ – CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA 

AUTORIDADE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DO VEÍCULO – 

DESCUMPRIMENTO DO ART. 262 CTB PELO AGENTE DE TRÂNSITO – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DECLARAR 

INEXISTENCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - MULTAS APLICADAS NA 

CAPITAL INEXIGÍVEIS PARA LICENCIAMENTO ANUAL DE 2015 

-INFRAÇÕES OCORRIDAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – 
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EXCESSO DE VELOCIDADE EM RODOVIAS FEDERAIS - MULTAS 

APLICADAS POR AUTORIDADE FEDERAL (PRF) — INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 260, § 2º DO CTB - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

PARA DECIDIR SOBRE VALIDAE DAS MULTAS – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICA E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Somente é 

exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo 

quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação 

àquelas que não atendem tal exigência reveste-se de ilegalidade e não 

podem ter seu pagamento exigido quando do Licenciamento Anual do 

Veículo. A Justiça Estadual de Mato Grosso não possui competência para 

decidir sobre validade de multas aplicadas em outras unidades da 

federação ou por autoridade federal. [...] Sentença retificada em parte. 

Apelo provido em parte. (Apelação/Remessa Necessária 163621/2016, 

DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no 

DJE 13/06/2017). Ante todo o exposto, com base nas alegações acima 

tecidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do NCPC, ante a ausência de legitimidade passiva 

da parte. Sem custas, em razão da parte ser assistida pela Defensoria 

Pública do Estado. Preclusas as vias recursais e inexistindo recurso, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-78.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DA COSTA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000185-78.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:AMELIA DA 

COSTA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARELISE SPIESS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 9 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-63.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-63.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

PADILHA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON CARVALHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes da audiência designada para o dia 01.04.2020 às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-48.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000187-48.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JUVELINA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000042-71.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JILSANIA LINS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACACIO ALVES SOUZA OAB - MT14724/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/03/2020 14:30 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000042-71.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JILSANIA LINS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACACIO ALVES SOUZA OAB - MT14724/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/03/2020 14:30 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14471 Nr: 1313-21.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza, Mozart Franco dos 

Santos, Elicélio Américo da Silva, Luiza Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198, Débora Simone Santos Rocha Faria - OAB:4198/MT, 

Djanir Américo Brasiliense - OAB:7382/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o prédio do Fórum desta Comarca encontra-se em 

reforma, ocasião em que a Sala de Audiências estará interditada na 

presente data, bem como a sala do Cejusc encontrar-se-á ocupada com a 

realização das sessões de mediação/conciliação, sendo este o local que 

serão realizadas as audiências deste Juízo enquanto perdurar as obras, 

resta prejudicada a presente oralidade.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 07/04/2020, às 15h45min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21125 Nr: 2029-43.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Elias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prédio do Fórum desta Comarca encontra-se em 

reforma, ocasião em que a Sala de Audiências estará interditada na 

presente data, bem como a sala do Cejusc encontrar-se-á ocupada com a 

realização das sessões de mediação/conciliação, sendo este o local que 

serão realizadas as audiências deste Juízo enquanto perdurar as obras, 

resta prejudicada a presente oralidade.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 01/07/2020, às 17h00min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146635 Nr: 2905-17.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lenir Pires de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prédio do Fórum desta Comarca encontra-se em 

reforma, ocasião em que a Sala de Audiências estará interditada na 

presente data, bem como a sala do Cejusc encontrar-se-á ocupada com a 

realização das sessões de mediação/conciliação, sendo este o local que 

serão realizadas as audiências deste Juízo enquanto perdurar as obras, 

resta prejudicada a presente oralidade.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 15/07/2020, às 14h00min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146636 Nr: 2906-02.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Gama Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prédio do Fórum desta Comarca encontra-se em 

reforma, ocasião em que a Sala de Audiências estará interditada na 

presente data, bem como a sala do Cejusc encontrar-se-á ocupada com a 

realização das sessões de mediação/conciliação, sendo este o local que 

serão realizadas as audiências deste Juízo enquanto perdurar as obras, 

resta prejudicada a presente oralidade.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 15/07/2020, às 16h00min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147644 Nr: 3545-20.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prédio do Fórum desta Comarca encontra-se em 

reforma, ocasião em que a Sala de Audiências estará interditada na 

presente data, bem como a sala do Cejusc encontrar-se-á ocupada com a 

realização das sessões de mediação/conciliação, sendo este o local que 

serão realizadas as audiências deste Juízo enquanto perdurar as obras, 

resta prejudicada a presente oralidade.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 15/07/2020, às 14h40min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147645 Nr: 3546-05.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuvirgem Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prédio do Fórum desta Comarca encontra-se em 

reforma, ocasião em que a Sala de Audiências estará interditada na 

presente data, bem como a sala do Cejusc encontrar-se-á ocupada com a 

realização das sessões de mediação/conciliação, sendo este o local que 

serão realizadas as audiências deste Juízo enquanto perdurar as obras, 
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resta prejudicada a presente oralidade.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 15/07/2020, às 15h20min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142972 Nr: 703-67.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Ceição Alves Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Crisóstomo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a apresentar impugnação 

à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146733 Nr: 2968-42.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dari dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prédio do Fórum desta Comarca encontra-se em 

reforma, ocasião em que a Sala de Audiências estará interditada na 

presente data, bem como a sala do Cejusc encontrar-se-á ocupada com a 

realização das sessões de mediação/conciliação, sendo este o local que 

serão realizadas as audiências deste Juízo enquanto perdurar as obras, 

resta prejudicada a presente oralidade.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 15/07/2020, às 15h40min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41814 Nr: 2225-71.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Maria Creusa Alves de Sousa, 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prédio do Fórum desta Comarca encontra-se em 

reforma, ocasião em que a Sala de Audiências estará interditada na 

presente data, bem como a sala do Cejusc encontrar-se-á ocupada com a 

realização das sessões de mediação/conciliação, sendo este o local que 

serão realizadas as audiências deste Juízo enquanto perdurar as obras, 

resta prejudicada a presente oralidade.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 01/07/2020, às 16h20min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3997 Nr: 557-85.2002.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W N Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o 

resultado da pesquisa realizada, bem como requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40625 Nr: 1228-88.2014.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Vital dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Macedo Saporiti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado JARBAS COSTA 

BATISTA, para devolução dos autos nº 1228-88.2014.811.0017, Protocolo 

40625, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45154 Nr: 1530-83.2015.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlo Fabiano Oliveira Veronezzi, Ana Amelia Barbosa 

dos Santos Veronezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Ante o exposto, ausente o direito líquido e 

certo, com fundamento na da Lei 12.016/2009, DENEGO a ordem 

pretendida, julgando improcedente o pedido de segurança contido na 

inicial, sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, X do CPC e 

art. 19 da Lei Mandamental supraindicada.Expeça-se incontinenti o 

necessário para o cumprimento da presente sentença.Não obstante, a 

Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas 

corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição 

do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, 

nos seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

(grifei).Assim, deixo de emitir juízo condenatório quanto às custas e 

despesas processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação 

no que tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 

105, respectivamente, do STF e do STJ.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 1732-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINO FERREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente a manifestar-se sobre 

o resultado da pesquisa realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135561 Nr: 1872-60.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Rodrigures

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente a manifestar-se sobre 

o resultado da pesquisa realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6452 Nr: 35-34.1997.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o 

resultado da pesquisa realizada, bem como requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9474 Nr: 398-40.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claúdio Antonio Buziquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aristeu Derniso Smaniotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar as partes do dispositivo da sentença a 

seguir transcrita: "EX POSITIS, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2.º e 8.º, do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.R.I.C"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35708 Nr: 1822-73.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdS, VHBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o 

resultado da pesquisa realizada, bem como requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37102 Nr: 1014-34.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Lima, Raimunda Marta de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o 

resultado da pesquisa realizada, bem como requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41270 Nr: 1769-24.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenilson Alves Azevedo, Mauri Paulo Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT19.077-A, Rosângela da Rosa Corrêa - OAB:17.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente a manifestar-se sobre 

o resultado da pesquisa realizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42225 Nr: 2520-11.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildes Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar pessoalmente a parte ré a apresentar 

resposta à acusação, uma vez que o seu patrono, intimado por meio do 

DJE nº 10660, deixou transcorrer o prazo, sem apresentá-la.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134061 Nr: 848-94.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS, KVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o 

resultado da pesquisa realizada, bem como requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35016 Nr: 1077-93.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselio Ferreira Bessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora a informar nos autos os 

dados bancários para a devida expedição de alvará.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31457 Nr: 56-19.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Vieira da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora a informar nos autos os 

dados bancários para a devida expedição de alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000487-55.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000487-55.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: JOAO RIBEIRO DOS SANTOS 

Recebo a inicial, eis que presentes os pressupostos autorizadores. 

Alegando o inadimplemento da parte requerida, o autor ajuizou a presente 

ação monitória embasada em cédula rural pignoratícia. Assim, EXPEÇA-SE 

mandado monitório concedendo a parte requerida o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que cumpra com o pagamento da dívida nos termos do pedido 

inicial e, ainda, pague os honorários advocatícios no valor de 5% (cinco 

por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, do CPC). 

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a requerida lhe dê cumprimento no 

prazo mencionado, ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º do 

CPC). A Requerida poderá, ainda, neste mesmo prazo, OPOR EMBARGOS 

à Ação Monitória e suspender a eficácia do mandado inicial (art. 702, 

caput e §4º do CPC). Em caso de não cumprimento da obrigação, e de não 

oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial, conforme art. 701, §2º do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. São Félix do Araguaia/MT, 10 de Fevereiro de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000626-07.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MORAIS XAVIER (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000626-07.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: FERNANDO MORAIS XAVIER 

Recebo a inicial, eis que presentes os pressupostos autorizadores. 

Alegando o inadimplemento da parte requerida, o autor ajuizou a presente 

ação monitória embasada em cédula rural pignoratícia. Assim, EXPEÇA-SE 

mandado monitório concedendo a parte requerida o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que cumpra com o pagamento da dívida nos termos do pedido 

inicial e, ainda, pague os honorários advocatícios no valor de 5% (cinco 

por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, do CPC). 

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a requerida lhe dê cumprimento no 

prazo mencionado, ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º do 

CPC). A Requerida poderá, ainda, neste mesmo prazo, OPOR EMBARGOS 

à Ação Monitória e suspender a eficácia do mandado inicial (art. 702, 

caput e §4º do CPC). Em caso de não cumprimento da obrigação, e de não 

oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial, conforme art. 701, §2º do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. São Félix do Araguaia/MT, 10 de Fevereiro de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-32.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE VIEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000301-32.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): LEIDIANE VIEIRA CARVALHO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 10 de Fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000744-80.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000744-80.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JUDITE SILVA DOS SANTOS REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 
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Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 10 de Fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000621-16.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIPPTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

JEMIR MIRANDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDNEI DA SILVA TRINDADE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000621-16.2019.8.11.0039. REQUERENTE: CANDIDO ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: VIPPTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, JEMIR 

MIRANDA RODRIGUES Vistos. 1. Considerando a decisão em ID n. 

25415815, bem como, em consonância com a certidão de ID n. 27547099, 

REDESIGNO audiência outrora designada para o dia 13 de março de 2020, 

às 14h30min., para a realização do ato deprecado. 2. Comunique-se o 

Juízo Deprecante, com os dados para futuros pedidos de informações, 

bem como informe acerca da nova designação de audiência. 3. Intime-se a 

testemunha. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de janeiro 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000810-91.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. B. (REQUERENTE)

D. D. N. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000810-91.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ROBERTO PEREIRA 

BARBOSA, DANIELA DO NASCIMENTO BARBOSA REQUERIDO: ESTE 

JUÍZO Vistos. 1. Trata-se de Acordo Extrajudicial proposto por Roberto 

Pereira Barbosa e Daniela do Nascimento Barbosa, ambos qualificados 

nos autos. 2. Aduziu, em apertada síntese, que as partes interessadas 

contraíram patrimônio em 15/07/2016, pelo Regime de Comunhão Parcial de 

Bens. 3. Na constância do casamento o casal adquiriu apenas os bens 

que guarnecem a residência do casal, os quais ficarão para a requerente. 

E, ainda, o requerente passará a requerente o montante de R$ 3.000,00 

(três mil reais), através de transferência bancária (Acordo Extrajudicial - 

ID n. 24334041). 4. Desta união tiveram um filho: Estêvão Pereira Barbosa 

(14/05/2018). 5. Deste modo, firmou-se que a guarda do menor será 

exercida de forma unilateral pela genitora, de forma que as visitas pelo 

genitor serão livres. 6. Restou, ainda, que o genitor ficará responsável a 

título de prestação alimentícia o montante de R$ 320,35 (trezentos e vinte 

reais e trinta e cinco centavos), equivalentes a 32,1% do salário mínimo 

vigente, atualizado automaticamente com observância a alta anual dos 

vencimentos, cujo valor será entregue até o dia 10 (dez) de cada mês, 

bem como as despesas extraordinárias serão divididas na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada genitor. 7. Requereu a procedência 

da demanda para o fim de que fosse homologado o presente acordo 

mediante sentença. 8. Manifestação ministerial favorável à homologação 

do acordo firmado entre as partes. 9. É o relatório. 10. Fundamento e 

decido. 11. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide. 12. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. 13. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo patrono dos 

transatores encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. Os 

acordantes ajustaram sobre as guardas, visitas e alimentos do filho que 

possuem em comum. 14. Conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

15. É cediço que o acordo celebrado referendado pelo patrono das partes 

é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, CPC, todavia 

tornar-se-á título executivo judicial após o trânsito em julgado da presente 

sentença homologatória. 16. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de ID 

n. 24334041, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, sob o artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para o fim de DECRETAR o divórcio de Roberto Pereira 

Barbosa e Daniela do Nascimento Barbosa. 17. Consigno ainda que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 18. Condeno as 

partes ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos 

do art. 98 § 3°, do Código de Processo Civil. 19. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 

6.515/77). 20. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente, no 

sentido de providenciar a necessária averbação na Certidão de 

Casamento. 21. Notifique-se o Ministério Público. 22. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 23. Publique-se. 24. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 25. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92432 Nr: 3706-61.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CHORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº 3706-61.2018.811.0039

CÓDIGO 92432

1. Vistos.

2. Considerando que a peça inicial acusatória narra com perfeição a 

existência, em tese, de infração penal, apontando indícios suficientes de 

autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua 

rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, RECEBO A DENÚNCIA 

ofertada em desfavor de GILSON CHORRO, na forma em que foi proposta.

3. Verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício estabelecido 

no art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 20 DE MAIO DE 2020, às 
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10h00min, a ser realizada no plenário do Júri deste Fórum.

4. Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e indagá-lo se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o 

ato.

5. Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional 

do processo, deverá o acusado apresentar resposta à acusação no 

prazo de 10 (dez) dias após a referida audiência, por escrito, em 

consonância com art. 396 do CPP, devendo a parte acusada manter seu 

endereço sempre atualizado nos autos.

6. Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo, e não tenha declinado advogado no 

ato de citação, de imediato o feito irá para Defensoria Pública para 

apresentação de resposta à acusação.

7. No mais, não sendo aceita a proposta de suspensão condicional do 

processo pelo acusado, ATENDAM-SE ‘in totum’ os requerimentos da cota 

ministerial, eis que OS DEFIRO.

8. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71990 Nr: 2147-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, 

JOSÉ BIANCHI, ALDINÉIA HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI, 

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI, TAIZE CARDOSO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 AUTOS Nº 2147-40.2016.811.0039

CÓDIGO 71990

Vistos.

1. Defiro pleito retro.

2. Intime-se a parte executada no endereço de ref. 87, para indicar bens à 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da aplicação de medidas 

coercitivas para a efetivação do adimplemento da obrigação, com fulcro 

no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

3. Após, vistas a parte autora para manifestar.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39749 Nr: 2053-82.2010.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:SP 122.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 Intima-se a parte interessada, para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar-se o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 630-53.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CARDOSO NAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58647 

PR

 Fica a parte Requerida, devidamente intimada a recolher os honorários 

periciais no valor de 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) no 

prazo de (dez)dias.

Dados Bancário:

Titular: Real Brasil Consultoria

CNPJ: 07.957.255/0002-77

Banco do Brasil S.A (001)

AG: 3496-7

Conta Corrente: 216000-5

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106883 Nr: 28-18.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, 

DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625/B, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O, SILVIO 

HENRIQUE CORREA - OAB:9979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7.172 MT

 DECISÃO

Considerando que o requerido Carlos Augusto Ribeiro foi citado por hora 

certa, nomeio como seu curador especial a Defensoria Pública desta 

Comarca, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC.

Assim, remetam-se os autos a Defensoria Pública para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Com o oferecimento das contestações, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação, caso queira.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102342 Nr: 2812-02.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO VIVEIROS LIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO - 

OAB:128146/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625/B, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O

 DECISÃO

Considerando a penhora parcialmente exitosa, defiro o pedido de ref. 80, 

devendo, por conseguinte, ser expedido o alvará de levantamento, em 

observância aos dados bancários declinados no aludido petitório.

De outro vértice, tendo em vista que remanescem valores pendentes para 

satisfação da dívida exequenda, DEFIRO o pedido de penhora da 

produção de 578 (quinhentas e setenta e oito) sacas de soja, as quais 

estão em posse do executado, devendo recair sobre os bens móveis 

localizados na Fazenda Ouro Fino, Gleba Cacoré, situada neste município, 

matriculada sob os números 483 e 487 do CRI de Sapezal, devendo, na 

sequência, ser procedida, por conta do exequente, a remoção dos 

produtos penhorados aos armazéns da Bunge, Amaggi ou Cargil, todos 

localizados nesta urbe.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 658 de 673



Deverá o Oficial de Justiça avaliar os bens penhorados.

Deverá o Oficial de Justiça atentar-se para as prerrogativas indicadas nos 

parágrafos do artigo 212, do Código de Processo Civil, bem como 

utilizar-se de reforço policial e arrombamento, em sendo necessários, 

devendo, sempre, imperar a circunspeção e ponderabilidade.

 Por fim, em sendo exitosa a penhora supra, determino a intimação da 

parte executada para, querendo, apresentar manifestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32114 Nr: 1197-26.2007.811.0078

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORILDO CARLINI, LENIR MARIA CARLINI, ENIO 

LUIZ CARLINI, CARMEN MARIA REIS CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ GARCIA - OAB:8687, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730, 

SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - OAB:9483-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Intima-se a parte interessada, para manifestar o que entender de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retornos dos autos ao aqeuivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 34839 Nr: 2173-96.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL NOVA AURORA LTDA - EPP, WILSON 

WESZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO LINO DA SILVA - ME, ENCOMIND 

ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:OAB/MT 8.489, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:MT 6412, 

ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B

 DECISÃO

Promovido o cumprimento de sentença por Encomind Engenharia, Indústria 

e Comércio Ltda no tocante aos honorários sucumbenciais, foi realizada 

penhora online nas contas do executado Comercial Nova Aurora Ltda Epp.

Após, sobreveio informações do exequente de que o débito exequendo 

havia sido adimplido extrajudicialmente (fl. 320)

É o relatório.

Decido.

Considerando a informação de quitação do débito, julgo e declaro extinta a 

execução de honorários promovida por Encomind Engenharia, Indústria e 

Comércio Ltda, nos termos do art. 924, II, do NCPC e, via de consequência, 

determino o imediato desbloqueio dos valores constritos à fl. 319.

Após, intime-se o Comercial Nova Aurora Ltda Epp para que, em 15 

(quinze) dias, se manifeste objetivamente em prosseguimento, ressaltando 

que, nada sendo requerido, deverão os autos serem remetidos ao arquivo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38509 Nr: 801-44.2010.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FABYULA ZANELLA 

CLAUMANN - OAB:48210/PR

 Intima-se a parte interessada, para no prazo de 5 (cinco) dias manifeste o 

que entender de direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71987 Nr: 1537-91.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO NICOLAU REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, VICTOR PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante o pagamento da requisição de pequeno valor, defiro a expedição do 

alvará de levantamento.

Por fim, aguarde-se o pagamento do precatório, devendo, após, ser 

promovida a intimação da parte exequente para indicação dos dados 

bancários para expedição de alvará.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73730 Nr: 1284-69.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDSG, NJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de sua advogada habilitada nos 

autos, para ciência acerca da juntada de pesquisa Bacenjud, bem como, 

da certidão negativa do Oficial de Justiça. Devendo impulsionar os autos 

dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81249 Nr: 743-65.2015.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRÃOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:MT 18570-D

 DESPACHO

Sobre a petição de ref. 93, intimem-se as partes para manifestarem no 

prazo de 10 dias.

Considerando o ofício de ref. 94, oficie-se ao juízo deprecante informando 

sobre o atual estágio da presente missiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82988 Nr: 1404-44.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANETE ROYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da decisão de ref. 80.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82989 Nr: 1405-29.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pereira Carvalho ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Compulsando atentamente os autos, extrai-se deste que a certidão de 

transito em julgado de ref. 28 logrou-se em equivoco, tendo em vista que a 

parte autora se quer foi citado, o que reclama dissonância com as 

prerrogativas inerentes aos advogados, razão pela qual TORNO SEM 

EFEITO a certidão de transito em julgado outrora registrado nestes.

Outrossim, intimo a defesa técnica constituída nos autos da r. sentença 

prolatada nos autos assentada na ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85899 Nr: 2469-74.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA -ME (VECAM 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 Intima-se a parte autora para indicar o rumo do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94944 Nr: 2541-27.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIVALDO ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:DEF. PUBLICA

 Intima-se a parte autora para apresentar nos autos as razões finais 

escritas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107896 Nr: 679-50.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRÃOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:12.997-E MT

 DESPACHO

Sobre a petição de ref. 21, intimem-se as partes para manifestarem no 

prazo de 10 dias.

Considerando o ofício de ref. 20, oficie-se ao juízo deprecante informando 

sobre o atual estágio da presente missiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110636 Nr: 2433-27.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO AMAZONAS S/A, JDC 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRÃOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:12.997-E MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20640-MT

 DESPACHO

Sobre a petição de ref. 39, intimem-se as partes para manifestarem no 

prazo de 10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110694 Nr: 2460-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:11273, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 Intima-se as partes do processo da r. sentença meritória prolatada nos 

autos ref. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113570 Nr: 4190-56.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANIDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora na pessoa de sua advogada para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 12/03/2020, às 14:00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 25129 Nr: 1309-97.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES KANGURU LTDA - EPP, 

ANTONIO JAIR FERMINO, JAIR DRAGO, FIRMINO PEREIRA GOMES, 

AIRTON TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:,,.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.São 

isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.Sem 

honorários.Procedida, nesta oportunidade, a baixa da constrição veicular 

inserida no Sistema Renajud (fl. 135).Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as cautelas e baixas de estilo. P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74043 Nr: 1568-77.2013.811.0078
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DELGADO, MARGARETE MOREIRA DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGO SCHUSTER, INGO ROBERTO SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351, MARGARETE MOREIRA DELGADO - 

OAB:5027-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:MT 18406-A, CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - 

OAB:2542 RO, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recursos de apelação pelas partes, 

RECEBO-OS e determino a intimação dos apelados INGO ROBERTO 

SCHUSTER e ESPÓLIO DE INGO SCHUSTER para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Certifique-se a Secretaria quanto à tempestividade dos recursos aviados.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 30709 Nr: 1782-15.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VECAM - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A/MT, GUSTAVO SOUTO - OAB:14.717/MT, JOSÉ ALBERTO 

COUTO MACIEL - OAB:513/DF, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10.948, LUCIANA GAMBALLI CORREA DA COSTA - 

OAB:4726/MT, OSCAR LUIS DE MORAIS - OAB:4.300/DF, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 DECISÃO

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foi recebido o 

cumprimento de sentença (fl. 1382) e determinado a intimação da parte 

executada para, no prazo de 15 dias, quitar o débito executado.

Todavia, conforme se observa às fls. 1383/1384, durante a publicação da 

referida decisão, não estava cadastrado no sistema apolo o advogado da 

parte devedora, Dr. Mauro Rosalino Breda - OAB/MT 14.687.

Diante disso, declaro nulos os referidos expedientes e, na oportunidade, 

procede-se ao devido cadastramento do causídico outrora declinado.

Ao mesmo tempo, intime-se a parte devedora para cumprir a decisão de fl. 

1382.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124010 Nr: 3834-27.2019.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEYCE MICAELLY FELIX DA SILVA, LINDOMAR 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, DEFIRO o pedido de substituição 

da prisão preventiva por domiciliar de Jeyce Micaelly Félix da 

Silva.Expeça-se Alvará de soltura em favor da representada, se por outro 

motivo não deva permanecer presa, devendo ser cumprido via carta 

precatória na Comarca de Brasnorte/MT.Sem prejuízo no cumprimento da 

determinação supra, expeça-se carta precatória à referida Comarca a fim 

de regularizar a prisão de Lindomar Vargas.Ciência ao Ministério Público e 

à defesa.No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77464 Nr: 1622-09.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA FERNANDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICIPIO DE SAPEZAL/MT - OAB:

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo requerido, 

RECEBO-O e, considerando que o apelado já apresentou suas 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70888 Nr: 437-04.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DOS SANTOS MATOS - ME, JADERSON 

FELIPE DOS SANTOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:19.236-A, DEAN PAUL 

HUNHOFF - OAB:5730, FABIANA R. DE O. DELMONDES - 

OAB:OAB/MT7819, FERNANDO HENRIQUE SOUZA - OAB:OAB/MT 

nº20.581, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10647/MS, JOSE HENRIQUE S. VIGO - OAB:11751/MS, Juliene 

Ariane Moreira De Souza - OAB:OAB/MT nº15.335, RODRIGO 

LAZARO DE SOUZA NETO - OAB:OAB/MT Nº22.683, VERA LUCIA 

NOVAK GOMES - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste contexto, acredito que o mesmo entendimento adotado para o 

Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios 

colocados a disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados.(....)”.Por oportuno, vale 

destacar o novel Diploma Processual Civil trouxe expresso, em seu artigo 

6º, o princípio da cooperação, ao preconizar que todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, ou seja, o processo é o 

produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as 

partes).Importante ressaltar que a consulta aos meios eletrônicos 

(INFOJUD) não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo 

fiscal, uma vez que tais sistemas são de acesso restrito, utilizados para 

simples exame e apenas por magistrados e servidores por eles 

autorizados.Assim, DEFIRO o pedido do exequente de folhas retro, para 

que se proceda pesquisa junto ao INFOJUD, devendo ser colacionada ao 

feito as três últimas declarações de imposto de renda dos 

executados.Com a juntada do referido documento, processe-se o 

presente feito em segredo de justiça e intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, manifestar e requerer o que for de direito, 

oportunidade em que poderá indicar bens à penhora.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 25940 Nr: 1822-65.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMIRO MOREIRA BOEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT, JOSÉ EDUARDO LEITE - OAB:6.517/MT, 

JULIÃO DE FREITAS - OAB:530/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B, JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:, RODRIGO 

QUINTANA FERNANDES - OAB:9.348/MT, VANILZE LEMES DA SILVA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 661 de 673



OAB:19563/O, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661-O/MT

 DECISÃO

Inicialmente, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

anexar aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel descrito à fl. 

2.268/2.268-v.

Com a juntada da referida documentação e comprovando que o referido 

imóvel está em nome do executado livre e desembaraçado, DEFIRO o 

pedido de penhora e determino a expedição do respectivo mandado de 

penhora e avaliação do imóvel descrito à fl. 2.268-v.

Na sequência, consoante preconiza o art. 841 e seguintes do NCPC, 

intime-se o executado e cônjuge, Sônia Maria Ramalho Maggi, 

observando-se os endereços fornecidos às fls. 2.268/2.269, devendo ser 

expedida a competente carta precatória.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72050 Nr: 1600-19.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI, PAULO EGÍDIO 

MICHELS, VANICE MARIA BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:23.840/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo exequente, 

RECEBO-O e determino a intimação dos apelados para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Certifique-se a Secretaria quanto à tempestividade do recurso aviado.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 38022 Nr: 313-89.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MARIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A - CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, LUCILENE ROSSINI SGARBI - OAB:429931, MURILO 

PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, LUIS GUSTAVO BUOSI - OAB:165025/SP

 DECISÃO

Em consulta realizada junto ao Sistema Renajud, verificou-se que 

remanesce a constrição judicial do veículo do requerente, todavia, em 

razão de sua inserção ter ocorrido na Comarca de Mirandópolis/SP, o 

sistema não possibilita a baixa da restrição por este Juízo, pelo que 

determino que se oficie ao Detran/SP para que promova a devida baixa.

Sobrevindo informações de que a diligência restou exitosa, remetam-se os 

autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73780 Nr: 1330-58.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:MT 18406-A

 DESPACHO

Restituo os autos à Secretaria para que solicite a vinculação dos valores 

bloqueados às fls. 697/698, tornando, por conseguinte, os autos 

conclusos para expedição do competente alvará de levantamento.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-19.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA CRUZ MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000171-19.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

ANA CECILIA CRUZ MOURA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. No que 

concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, verifico 

que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual pela parte 

autora sirvam de início de prova material e os argumentos por ela 

explanados se mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos valores 

pleiteado constitui matéria que demanda necessariamente a produção de 

prova pericial. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será 

melhor analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que 

deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, 

visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000911-11.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEANE CARMEM TAMIOZZO KRAUSPENHAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DE ASSISTENCIA A SAUDE R. N. LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000911-11.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

LEANE CARMEM TAMIOZZO KRAUSPENHAR REU: CLINICA DE 

ASSISTENCIA A SAUDE R. N. LTDA - EPP Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c despejo e pedido de tutela de urgência ajuizada por LEANE 

CARMEM TAMIOZZO em face de CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE R. N. 

LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos. Antes da realização 

da audiência de conciliação designada, as partes acostaram aos autos 

termo de acordo, visando, assim, pôr fim ao litígio (id. 28963196). É o 

relatório. Decido. Considerando que as partes são maiores e capazes, 
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assim como que a composição foi subscrita por procuradores com 

poderes expressos para transigir, bem como que o objeto do pacto é lícito, 

possível e determinado, tendo sido observada forma prescrita ou não 

defesa em Lei (art. 104, do CC), afigura-se imperiosa a homologação do 

acordo. Assim, tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas e 

registrando que se trata de direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação 

de id 28963196 para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo. As custas 

já foram pagas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios 

respectivos, consoante avençado. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 10 de fevereiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34425 Nr: 538-46.2019.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Matos Lacerda, Cristiane Silva dos 

Santos, Carlos Alexandre Rodrigues Bento, José Maurício Matos Lacerda, 

Patrick Matos Lacerda, Marinalva Francisca Matos, Jurandir Marcos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA JHENEFFER ALVES 

FREITAS - OAB:25595/O, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO de 

PRISÃO PREVENTIVA de Jurandir Marcos da Silva, formulado em 

audiência (mídia de fls. 685), estando inalterados os fundamentos que 

ensejaram a decretação da prisão preventiva nesses autos, na esteira 

das decisões de fls. 405/408 e fls. 501/502 proferidas por este juízo, e 

decisão que emana do E. TJMT, cujo acórdão se encontra às fls. 

590/620.No mais, CUMPRAM-SE as demais determinações constantes em 

decisão de fls. 648/649.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21284 Nr: 651-10.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Vieira dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a advogada do 

autor, para que, no prazo legal, apresente aos autos o endereço 

atualizado do requerente Adilson Vieira dos Passos, visando possibilitar 

sua intimação para a audiência designada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-28.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000109-28.2020.8.11.0094. REQUERENTE: ANDERSON COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela 

de urgência, trazendo os elementos que entende necessários a 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que foi 

surpreendido com uma negativação existente em seu nome, sendo tal 

restrição apontada pela parte requerida, no entanto, os débitos foram 

quitados, não havendo razão para manutenção do apontamento. Pugna 

então, pela antecipação da tutela para exclusão de seus dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência 

deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a 

ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos 

de definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque o requerente comprova a quitação de dois débitos, que 

juntos possuem a soma aproximada do valor apontado na certidão de 

negativação, além de comprovar a obtenção dos respectivos códigos de 

barra junto a própria requerida, através de contato realizado por 

mensagem de texto. Já o perigo da demora é evidente, pois, ninguém pode 

ignorar os prejuízos de ordem moral e creditícia que advém à pessoa que 

tem seus dados negativados. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, com relação aos 

débitos discutidos nesses autos. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros 

negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, oportunidade 

em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-52.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000088-52.2020.8.11.0094. AUTOR: ELIZEU PEREIRA BARRETO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários a 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que foi 

surpreendido com uma negativação existente em seu nome, sendo tal 

restrição apontada pela parte requerida, no entanto, os débitos foram 

quitados, não havendo razão para manutenção do apontamento. Verbera 

que solicitou o cancelamento do contrato de serviços que mantinha com a 

requerida, tendo adimplido o valor remanescente, não havendo razão para 

inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Pugna então, 
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pela antecipação da tutela para exclusão de seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque o requerente comprova a quitação de dois débitos, que 

juntos possuem a soma aproximada do valor apontado na certidão de 

negativação, além de comprovar a obtenção dos respectivos códigos de 

barra junto a própria requerida, através de contato realizado por 

mensagem de texto. Já o perigo da demora é evidente, pois, ninguém pode 

ignorar os prejuízos de ordem moral e creditícia que advém à pessoa que 

tem seus dados negativados. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, com relação aos 

débitos discutidos nesses autos. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros 

negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, oportunidade 

em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20512 Nr: 1533-37.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES BISPO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da informação 

prestada pelo perito que a autora não compareceu à perícia agendada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62302 Nr: 616-32.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DE ARRUDA LIMA 

- OAB:OAB/MT 23001/O

 Impulsiono os autos para intimar a advogada dativa do requerido para 

apresentar contestação no prazo de 15 dias, ou infomar impossibilidade 

de fazâ-la.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 55-81.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Godoi Garcia Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto aos 

calculos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 779-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Soares dos Santos, Miqueias dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a penhora 

on-line parcialmente positiva, no valor de R$ 2.437,55, bem como para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça por meio da Guia 

emitida no endereço , link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, ou 

custas processuais de envio de carta precatória se for o caso, a fim de 

que seja dado cumprimento ao ato penhora e avaliação de bens, além de 

apresentar a planilha de cálculo atualizada.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000998-71.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACIOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA TAPURAH LTDA - EPP (REU)

MARIO (REU)

Outros Interessados:

TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

IMAZILIA MARTINS DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Celita Beninca (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

Arivaldo Borges Aragão (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH VARA ÚNICA DE TAPURAH AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, 

CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 

DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA PROCESSO n. 

1000998-71.2019.8.11.0108 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Acessão] 

POLO ATIVO: Nome: Nome: MARIA GRACIOLA Endereço: Avenida 

Sergipe, 629, São Cristovão, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 POLO 

PASSIVO: TERCEIROS E INTERESSADOS (Intimando(a)) CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 

257 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito 
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e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: “[...] MARIA GRACIOLA, brasileira, viúva, 

aposentada, portadora da Cédula de Identidade nº 0577813-1 SSP/MT, 

inscrita no CPF sob o nº 861.988.231-72, residente e domiciliada na 

Avenida Sergipe, nº 629, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de 

Tapurah/MT, podendo ser localizada através dos telefones (66) 

99617-9669 e (66) 99691-2390, não possuindo endereço eletrônico, por 

intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

através do Defensor Público Substituto que esta subscreve, atuando na 

forma do artigo 128, inciso XI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, vêm, 

à presença de Vossa Excelência para, com fundamento no artigo 183 da 

Constituição Federal, artigo 9º da Lei 10.257 e artigo 1.240 do Código Civil, 

propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO 

em face de MARIO, brasileiro, estado civil e profissão desconhecidos, RG 

e CPF desconhecidos, atualmente em lugar incerto e não sabido e da 

COLONIZADORA TAPURAH LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 14.911.143/0001-60, com sede na Avenida Brasil, nº 

1033, Bairro Centro, nesta cidade de Tapurah/MT, pelos motivos de fato e 

de direito a seguir alinhavados. I – FATOS A demandante possui a posse 

de um imóvel: Lote Urbano 01, Quadra 22-A, possuindo 390m², situado na 

Avenida Sergipe, nº 629, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de 

Tapurah/MT. Esse lote está registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

Maria Carolina Magalhães, em Lucas do Rio Verde/MT, sob a Matrícula nº 

19.494, livro 2, folha 1-F. A posse se deu depois da compra do lote. 

Informa a demandante que no ano de 1998 adquiriu o imóvel do senhor 

MARIO no valor de R$1.300,00, montante este pago à vista. Conforme 

Termo de Declaração anexo, à época da compra, o antigo proprietário teria 

dito que o lote não tinha documentos e que por isso nunca foi atrás de 

qualquer tipo de formalização da aquisição. O referido lote está localizado 

na área urbana e possui a área de 390 m², conforme Matrícula anexa. Há 

de salientar que o ânimo de dono é evidente, pois a demandante iniciou a 

posse através da compra do terreno no valor de R$1.300,00 do senhor 

MÁRIO. Desde que a autora fora investida na posse, há cerca de 21 anos, 

utilizou o imóvel para moradia da família, agindo como se dona fosse. A 

posse do imóvel sempre foi exercida de forma mansa e pacífica, não 

havendo nenhuma oposição durante todo esse tempo. Nesta banda, 

destaca-se que a autora desde que adquiriu a posse do imóvel, tendo ele 

como próprio, arcou com todas as custas e débitos que eram cobrados. 

Conforme se verifica em anexo, a demandante arca com o Imposto de 

Propriedade Territorial Urbano desde o ano de 2004, além disso apresenta 

também os talões de água e luz todos quitados por ela. Destaco, por fim, 

que a demandante não possui a propriedade de outro imóvel, tanto urbano, 

quanto rural. [...]V – PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a) Sejam 

concedidos à Demandante, de plano, os benefícios da Justiça Gratuita, 

porque não possui condições econômicas e/ou financeiras de arcar com 

as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, na forma 

do artigo 4º, da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1º, da 

Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 e artigo 99, §3º do Código de 

Processo Civil; b) Seja intimado pessoalmente o representante da 

Defensoria Pública Estadual, conforme o estabelecido no artigo 128, inciso 

I da Lei Complementar Federal nº 80/94 e artigo 5º Lei Complementar 

Estadual nº 146/2003; c) Sejam os Demandados citados nos endereços 

constantes no preâmbulo da presente peça inaugural, para, querendo, 

contestar a presente ação, sob pena de revelia, confissão e demais 

cominações legais (artigo 344 do CPC); d) Sejam os confinantes citados 

pessoalmente, a teor do disposto no artigo 246, § 3º, do CPC; e) Seja 

intimado o Ministério Público, para que se manifeste possível interesse na 

causa; f) A intimação da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, para que manifestem possível interesse na causa; g) Seja, ao 

final, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO, declarando a aquisição da 

propriedade, de modo originário, do lote descrito na matrícula nº 19.494, 

pela Demandante, MARIA GRACIOLA, procedendo-se com as devidas 

comunicações e anotações perante ao de Registro de Imóveis da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, com aplicação da gratuidade prevista no artigo 98, 

IX, do Código de Processo Civil; Protesta provar o alegado por todos os 

meios de provas em direito admitidos, sem exceção, em especial a 

documental inclusa e a apresentação de demais documentos que forem 

ordenados, depoimento pessoal dos Requeridos reservando-se o direito 

de usar os demais recursos probatórios que se fizerem necessários ao 

deslinde da ação, indicando, desde já, as seguintes testemunhas: [...]” 

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote Urbano 01, Quadra 22-A, 

possuindo 390m², situado na Avenida Sergipe, nº 629, Bairro São 

Cristóvão, nesta cidade de Tapurah/MT. DECISÃO: “VISTO. Cite-se 

pessoalmente a pessoa em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo para, querendo, responder a presente ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigne que, caso não seja contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela autora, a teor da regra 

ínsita no artigo 344, do CPC. Citem-se pessoalmente os confinantes do 

imóvel usucapiendo nos endereços indicados (id n.º 24691343 – p. 05), 

para, querendo, responder no mesmo prazo supra. Citem-se, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, os requeridos incertos, ausentes, 

desconhecidos e eventuais interessados, observando-se o disposto no 

artigo 257, III, do CPC. No edital de citação deve constar, ainda, que ficam 

citados os confinantes e seus cônjuges porventura não encontrados. Em 

se tratando de ação real imobiliária, deverá ser providenciada a citação 

dos cônjuges, sempre que os réus forem casados (artigo 73, § 1º, do 

CPC). Intime-se, via postal, para manifestar eventual interesse na causa, 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando cópia de todos os documentos acostados na inicial. Deverá 

a autora juntar aos autos a planta do imóvel e o memorial descritivo com 

anotação de responsabilidade técnica - AR, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 dezembro 

de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Substituição Legal” E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei. TAPURAH, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-60.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte autora Maria Neide da Costa 
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Marques, por intermédio de sua procuradora, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos com relação à resposta de ofício de ID 

nº 22952707, consoante despacho de ID nº 13973138.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-44.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LACI ASSIS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO LUIZ PETRALHA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora Laci Assis Alves 

Pereira, por intermédio de seu procurador Cládio Birck, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente novo endereço do Reclamada, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010201-40.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte Exequente João Maria de 

Oliveira, por intermédio de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se a parte executado cumpriu despacho de ID nº 

21705707, bem como requerer o que se entende de direito, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-38.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte Requerente Elaine Caminski, 

por intermédio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos com relação a concordância (ou não) dos 

cálculos apresentados pelo Requerido de ID nº 24041779, bem como o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000180-22.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALMOR BESKOW & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PAULA DA SILVA COBRANCA - ME (REQUERIDO)

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Sob orientação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Bruno César 

Singulani França, designo audiência de conciliação, a ser realizada em 

03/03/2020, às 14h20min, promovendo-se a intimação das partes para 

comparecer ao ato devidamente assistidas. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-49.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR BRITO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Sob orientação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Bruno César 

Singulani França, designo audiência de conciliação, a ser realizada em 

03/03/2020, às 15horas, promovendo-se a intimação das partes para 

comparecer ao ato devidamente assistidas. Às providências.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000055-89.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONETE DELLA JUSTINA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000055-89.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE ESPÓLIO: VERONETE 

DELLA JUSTINA Vistos. Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento 

proposta pelo MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE em desfavor de 

ESPÓLIO DE VERONETE DELLA JUSTINA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Relata a parte autora que a “de cujus” foi admitida, via 

concurso público, em 11/03/2002, para exercer o cargo de auxiliar de 

limpeza e manutenção, entretanto, veio a falecer no dia 30/12/2019, sendo 

o óbito informado na data de 06/01/2020 e, segundo informações, a 

genitora da servidora, Sra. VENERANDA BRUSQUE DELLA JUSTINA, seria 

sua única sucessora. Informa que a consignada possui o valor de R$ 

11.669,76 (onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e seis 

centavo), referentes a verbas da relação contratual junto ao município de 

Terra Nova do Norte. Efetuou o depósito do valor objeto da consignação 

ao Id. 27911094, pugnando pela citação do espólio. Antes do recebimento 

da ação, a Secretaria de Vara juntou aos autos a certidão de Id. 

28692074, a qual informa que a Sra. Veneranda Brusque Della Justina 

compareceu a este juízo, apresentando seus documentos pessoais e 

inventário judicial, onde informa ser única herdeira do espólio de Veronete 

Della Justina, ocasião em que constatou a existência da ação e requereu a 

expedição de alvará eletrônico para a transferência de valores. Os autos 

vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar por este juízo que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de produzir 

prova em audiência. A ação de consignação em pagamento, forma 

compulsória de pagamento, tem por finalidade obter a extinção judicial de 

uma obrigação, buscando, dessa forma, duas situações jurídicas: a 

primeira em cumprir a obrigação e a segunda, por conseguinte, em 

receber a quitação pelo cumprimento. Quanto à primeira situação 

supracitada, a parte autora efetivou o depósito (Id. 27911094), justamente 

com escopo de cumprir a obrigação. No tocante à segunda situação, 

referente à quitação, a verdade é que tal ato, em regra, depende da 

manifestação da parte credora. In casu, a parte requerida, antes mesmo 

da citação, compareceu em juízo manifestando concordância com os 

termos da inicial, conforme certidão juntada ao Id. 28692074. Portanto, é 

legitimo o interesse da parte autora em quitar o seu débito e regularizar a 

situação descrita na inicial, não havendo como negar-lhe tal direito. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido consignatório, 

cujo valor se encontra depositado em juízo, razão pela qual DECLARO 

efetuado o pagamento da dívida descrita na exordial e, por conseguinte, 

declaro EXTINTA a obrigação civil dela decorrida. Em que pese o pedido de 

gratuidade processual, infere-se que o “de cujus” possuía patrimônio 

relevante, conforme cópia do inventário extrajudicial, bem como valores a 
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serem recebidos, de acordo com o objeto desta ação, razão pela qual não 

se verifica a hipossuficiência econômica do espólio. Da mesma forma, 

apesar de a certidão constar que a herdeira não deu causa a ação, pois 

procurou receber os valores objeto desta ação administrativamente, é 

certo que a Administração Pública não deve realizar pagamentos sem ter a 

certeza de quem são os legitimados para receber eventuais quantias 

devidas ao espólio. No caso, a ação foi distribuída neste juízo em 

09/01/2020, ao passo que o inventário extrajudicial foi formalizado em 

29/01/2020, de modo que se mostra acertada a posição adotada pelo ente 

municipal, pois, ajuizou a presente ação por não ter certeza para quem, de 

direito, deveria pagar as verbas devidas a “de cujus” (art. 335, IV do CC). 

Assim, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

causa (Art. 546, parágrafo único do CPC). Com o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, nos 

termos da certidão de Id. 28692074. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000503-96.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

INES VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VIEIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000503-96.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): INES VIEIRA DA SILVA REU: JOAO VIEIRA DA SILVA Vistos. 

Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c pedido de partilha de bens 

movida por INES VIEIRA DA SILVA, em faze de JOÃO VIEIRA DA SILVA, 

ambos já qualificados nos autos. Em sede de audiência de conciliação (Id. 

25977871), as partes acordaram em relação à dissolução do casamento, 

entretanto, não houve acordo com relação à partilha de bens, razão pela 

qual pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. -DO CASAMENTO Analisando os autos, 

verifico que as partes, inicialmente, informam serem casadas no regime da 

comunhão parcial de bens desde 13/06/1984, conforme certidão de Id. 

21723952. Contudo, encontram-se separados de fato e, não mais 

havendo possibilidade de vida em comum, requerem a decretação do 

divórcio. De início, cumpre registrar que, com o advento da EC nº 66/2010, 

a qual extirpou do ordenamento jurídico o prazo mínimo para o divórcio, 

que era exigido no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, na sua redação anterior, 

bem como diante da livre e espontânea intenção de se divorciarem-se, 

verifico que não há óbice para que se homologue o divórcio entre as 

partes. Por oportuno, vale registrar a jurisprudência do insigne Tribunal de 

Justiça deste Estado: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL - 

ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - SUPRESSÃO DA 

EXIGÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL 

- DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO - APLICAÇÃO IMEDIATA – NORMA 

CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. 

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 66, deu-se nova 

redação ao §6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restando suprimida a 

exigência de prévia separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou 

da comprovação da separação de fato por mais de 2 (dois) anos, razão 

pela qual, havendo pedido, deve ser decretado, de imediato, o divórcio do 

casal. Mesmo que a ação tenha sido proposta antes do início da vigência 

do citado diploma constitucional, nada obsta sua aplicação, na medida em 

que a norma constitucional tem eficácia imediata, sendo certo que os 

processos em curso devem se adaptar à novel realidade constitucional. 

(APELAÇÃO Nº 114928/2010 – TJ/MT - 31-08-2011) (grifei e negritei). 

Nesse sentido, trilha a doutrina do brilhante doutrinador RODRIGO DA 

CUNHA PEREIRA: “Portanto, o novo texto constitucional suprimiu a prévia 

separação como requisito para o divórcio, bem como eliminou qualquer 

prazo para se propor o divórcio, seja judicial ou administrativo (Lei nº 

11.441/07). Tendo suprimido tais prazos e o requisito da prévia separação 

para o divórcio, a Constituição joga por terra aquilo que a melhor doutrina e 

a mais consistente jurisprudência já vinham reafirmando há muitos anos, a 

discussão da culpa pelo fim do casamento, aliás, um grande sinal de 

atraso do ordenamento jurídico brasileiro”. (http://www.ibdfam.org.br/? 

artigos&artigo=647) - DA PARTILHA No tocante a partilha de bens, cumpre 

destacar que o regime de bens adotado no casamento foi o de comunhão 

parcial (Id.21723952). Logo, comunicam-se os bens que sobrevierem ao 

casal, na constância do casamento (art. 1.658, do CC), ressalvada causa 

de exclusão (art. 1.659 do mesmo diploma legal), cujo ônus probatório 

incumbe ao cônjuge que a alega. No presente caso, a requerente informou 

a existência de um imóvel: Um Terreno Urbano, com área de 600,00m² 

(seiscentos metros quadrados), de formato retangular, com 15,00x40,00 

metros de medidas, denominado Lote nº 08, da Quadra nº 07 (sete), 

localizado no Quarteirão A, do Loteamento Núcleo Urbano Terra Nova, 

município e comarca de Terra Nova do Norte/MT, com frente para Rua 

VR-8ª e Quadra 08, onde mede 15,00 metros; nos fundos confronta com o 

lote nº 21 e mede 15,00 metros; do lado esquerdo mede 40,00 metros e 

confronta com o lote 07 e lado direito mede 40,00 metros e confronta com 

o lote 09. Imóvel esse adquirido de Salete de Souza conforme Instrumento 

Particular com Utilização de Recursos de Grupo de Consorcio, de 

09/11/2016, registrado na R-02 da matricula nº 7.446 do Serviço de 

Registro de Imóveis desta Comarca com a benfeitorias que encontram-se 

construída em cima do imóvel.” Escritura publica nº 53, fls 196/197 do 

cartório do 2º serviço notarial e registral de Terra Nova do Norte-MT. 

Diante disso, determino a partilha na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada cônjuge, visto que adquirido durante a constância do 

casamento. - DISPOSITIVO Posto isto, atendidas as formalidades legais e 

preservados os interesses dos menores envolvidos, HOMOLOGO o 

acordo parcial realizado em audiência (Id. 25977871) e DECRETO, por 

sentença, o divórcio do casal JOÃO VIEIRA DA SILVA e INES VIEIRA DA 

SILVA, julgando dissolvida a sociedade conjugal existente entre ambos 

(art. 1.571, inciso IV, CC). DETERMINO a partilha do bem imóvel em comum 

na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada cônjuge. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente para averbação do 

divórcio, juntamente com cópia desta sentença. Expeça-se formal de 

partilha. Custas suspensas, ante a gratuidade da justiça deferida nos 

autos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000202-18.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA OAB - MT27542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000202-18.2020.8.11.0085. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por 

DIEGO NERES BATISTA, em face de LEYDIANE DOS SANTOS BATISTA, 

devidamente representada por sua genitora DENISE MACHADO DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos em epígrafe. Com a inicial (ID. 

28804609), vieram os documentos de ID. 28804611/28804621. É O 

SUCINTO RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação revisional 

de alimentos, em que a parte autora pleiteia a revisão do valor dos 

alimentos fixados em favor da menor LEYDIANE DOS SANTOS BATISTA. 

Sendo assim, considerando a informação aportada na petição inicial de 

que a menor, ora requerida, reside Município de Sinop/MT, deve ser 

aplicada a regra do foro especial descrita no art. 147, inciso II, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. 

DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. 1. Conforme jurisprudência assente nesta 

Corte, a regra de competência prevista no artigo 147 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que tem por objetivo a proteção do interesse do 

menor, é absoluta e deve ser declarada de ofício, mostrando-se 

inadmissível sua prorrogação. 2. Ademais, tendo em conta o caráter 

absoluto da competência ora em análise, em discussões como a dos 

autos, sobreleva o interesse do menor hipossuficiente, devendo 

prevalecer o foro do alimentando e de sua representante legal como o 
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competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que lhe 

sucedem ou lhe sejam conexas. 3. "A competência para processar e 

julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do 

domicílio do detentor de sua guarda" (Súmula 383/STJ). 4. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 240127 SP 

2012/0211777-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 03/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/10/2013)” Posto isto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do juízo de 

Sinop/MT, determinando a remessa destes autos ao juízo de tal comarca, 

após as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000187-49.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GENESSI DE FATIMA PASQUALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000187-49.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: GENESSI DE FATIMA PASQUALI Vistos. Trata-se de pedido 

de alvará judicial formulado por GENESSI DE FATIMA PASQUALI, 

objetivando autorização para adquirir junto ao laboratório PDT PHARMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP a 

substância “Fosfoetanolamina Sintética”, na quantidade de 1.095 

cápsulas. Narra o requerente, em síntese, que foi diagnosticada com 

neoplasia maligna (adenocarcinoma) em outubro de 2019. Após a 

descoberta do câncer, passou por uma cirurgia, iniciando-se o tratamento 

convencional de quimioterapia, Por fim, declara que não há qualquer 

pretensão em suspender os tratamentos convencionais prescritos, com o 

uso da fosfoetanolamina, apenas espera que referida substância possa 

lhe proporcionar alguma chance de cura, e/ou qualidade de vida, pois 

como já mencionado, seu quadro clínico é de alto grau e a probabilidade de 

óbito é extremamente elevada. Com a inicial, juntou os documentos de Id. 

28439908. Relatório do Núcleo de Apoio Técnico – NAT ao Id. 28763637. 

Parecer do Ministério Público no Id. 28838823, opinando favoravelmente a 

concessão do alvará judicial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte autora. Cuida-se de ação que busca autorização judicial para 

aquisição de fosfoetanolamina sintética. É certo que o uso da referida 

substância foi regulamentado pelo Poder Legislativo, através da Lei nº 

13.269/16, a qual autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética por livre 

escolha do paciente, bastando a comprovação do diagnóstico e a 

assinatura de termo de consentimento e responsabilidade. No entanto, 

esta lei foi objeto da ADI 5501, na qual o Supremo Tribunal Federal, sob o 

argumento de inexistirem estudos conclusivos sobre os efeitos colaterais 

da substância em seres humanos, determinando a suspensão da sua 

eficácia. Vejamos: SAÚDE MEDICAMENTO AUSÊNCIA DE REGISTRO. 

Surge relevante pedido no sentido de suspender a eficácia de lei que 

autoriza o fornecimento de certa substância sem o registro no órgão 

competente, correndo o risco, ante a preservação da saúde, os cidadãos 

em geral. (ADI 5501 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 

31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). A referida decisão não vedou o uso da 

substância, apenas impediu a sua produção e comercialização genérica. 

Todavia, nada obsta que a substância seja comercializada em casos 

particulares, discutidos judicialmente. No caso em tela, cuida-se de pedido 

formulado por paciente que pretende custear seu próprio tratamento, 

sujeitando-se ao risco de efeitos colaterais, pois se trata de alternativa ao 

tratamento medicinal tradicional, cuja ineficácia coloca a autora em 

situação de verdadeiro estado de necessidade. Com efeito, vê-se dos 

relatos iniciais que a autora está realizando tratamentos paliativos, haja 

vista que há poucas chances de cura de sua moléstia. O uso experimental 

de fostoetanolamina sintética poderá conceder à requerente sobrevida e 

melhora na sua qualidade de vida. Assim, é certo que ainda não existem 

estudos científicos que demonstrem a eficácia da fosfoetanolamina, nem 

tampouco há conclusões seguras sobre os efeitos colaterais do uso 

desta substância. No entanto, esgotados os tratamentos convencionais 

existentes, o uso da substância se tornou o último recurso disponível para 

a recuperação da saúde da parte autora. Diante disso, não parece justo 

tirar da paciente a única oportunidade que possui de tentar amenizar o 

sofrimento decorrente da doença. Outrossim, frise-se que, por estar 

acometida de doença gravíssima e sendo descartada a possibilidade de 

cura, a parte autora não pode aguardar a conclusão dos referidos 

estudos médicos para utilizar a substância. Para corroborar, colaciono o 

seguinte julgado: ALVARÁ JUDICIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 

EXPERIMENTAL FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA INDEFERIMENTO DA 

INICIAL Possibilidade de concessão do pedido, considerando-se a 

disponibilização da empresa no fornecimento do produto, mediante 

pagamentos dos custos de produção, conforme acordado com o Juízo da 

cidade de Cravinhos/SP Inexistência de comercialização, mas tão somente 

suprimento de custos Direito à vida e à saúde que preponderam sobre 

restrições legais e normativas a tratamentos de caráter experimental 

Sentença reformada Recurso provido. (TJSP; Apelação 

1003401-30.2018.8.26.0302; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 08/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018). Dessa forma, 

sendo a autora maior e capaz, com plena consciência de que se cuida de 

tratamento experimental, e tendo ela assumido todos os riscos pelo uso da 

substância (termo de responsabilidade e consentimento juntado no Id. 

28439924), não há razões para indeferir o requerimento de alvará judicial. 

Isto posto, DEFIRO o pedido formulado e autorizo GENESSI DE FATIMA 

PASQUALI a adquirir a substância fosfoetanolamina sintética, usando-a 

por sua conta e risco, junto à PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS, na quantidade de 1.095 cápsulas. Custas pela requerente, 

ficando suspensa sua exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita. 

Serve a presente decisão como alvará judicial, devendo ser encaminhada 

pela interessada ao laboratório PDT Pharma. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após, arquive-se os autos. Terra Nova do Norte/MT, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000192-71.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA BAGNARA (AUTOR(A))

ARTEMIO BAGNARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA OAB - MT17009/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS ANDREY HERBERTS (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 

Hora: 14:00

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68138 Nr: 881-69.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Processo nº: 881-69.2019.811.0085 (Código 68138)

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de AGUINALDO VIEIRA DA SILVA, devidamente 

qualificado, atribuindo-lhe a prática dos delitos capitulados no artigo 176, 

do Código Penal (Vítima – Panificadora do Paulo do Aurora); artigo 155, 

§4º, inciso II, do Código Penal (Vítima – Loja Casa & Cia e Marcela Vieira da 

Silva); artigo 155, do Código Penal (Vítima - Conveniência Cidade); artigo 

155, §4º, inciso II, do Código Penal (Vítima - Eletrocentro – Gabriela de 
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Oliveira Exkert); artigos 176 e 307, ambos do Código Penal (Vítima - Hotel 

Avenida) e artigo 176, do Código Penal (Vítima – Restaurante Fogão à 

Lenha).

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2019, conforme decisão 

de fls. 111/111-v.

Resposta à acusação aportada às fls. 122/123.

Manifestação ministerial às fls. 124/124-v.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Considerando que não foi aventada nenhuma preliminar pela defesa do 

increpado, verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimento de 

testemunhas na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 21/02/2020, às 

17h30min por ausência de vaga anterior na pauta.

INTIMEM-SE o(s) advogado(s), a(s) testemunha(s) arrolada(s) e o(s) 

réu(s) para o comparecimento pessoal.

SOLICITE-SE a escolta do réu para o comparecimento à solenidade 

designada.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 07 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61503 Nr: 730-74.2017.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 (...) Sendo assim, DESIGNO audiência de justificação/verificação para o 

dia 20/02/2020, às 18h00min, devendo comparecer o autor dos fatos, 

devidamente acompanhado por seu advogado constituído, e a vítima. No 

mais, ao realizar a consulta pública disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, foi constatado que no dia 22/10/2019 o 

ofensor foi preso em flagrante pela conduta tipificada no artigo 306 do 

CTB, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento 

das medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de 

ausentar-se da Comarca (Cuiabá/MT), sem prévia autorização Judicial, ao 

passo que não fora constatado tal determinação emanada por aquele 

Juízo. Diante do exposto, DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 

10º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, informando o eventual 

descumprimento da medida cautelar imposta nos autos de n. 

40094-17.2019.811.0042 – Código 599685, enviando-lhes os documentos 

contidos à fl. 268 e fls. 271/272.DETERMINO a remessa de cópias à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil para que apure a existência de infração 

penal amoldado no artigo 24-A da Lei 11.340/06.INTIMEM-SE, com as 

advertências de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 07 de fevereiro 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000195-26.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PETRY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000195-26.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): ANTONIO PETRY REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. Considerando que o CPC dispõe 

que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juiz. Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira (ID. 28668273), defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Almeja a parte requerente a concessão de tutela antecipada de seu 

pedido para ser agraciada com o restabelecimento do benefício de 

aposentadoria por invalidez a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os 

elementos necessários à sua concessão, posto que ausente a 

demonstração de elementos probatórios nos autos para convencer o 

julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, bem 

como que há risco de dano, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. Ademais, trata-se de benefício que tem caráter alimentar, portanto, 

irreversível. De modo que, se posteriormente por meio de dilação 

probatória for comprovado que a autora não faz jus ao benefício em 

questão, sairá a União com o prejuízo irrecuperável. De mais a mais, em 

demandas como essas, as provas colacionadas devem ser suficientes a 

calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, o que não é o 

caso, pois, para aferir se a parte autora tem o direito que alega, provas 

deverão ser colhidas, em especial, a realização da perícia médica. Dessa 

forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto. In casu, pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Concordando o 

perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, requisite-se o seu 

pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pela Sra. Gestora Judiciária. Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistente 

técnico. Após a apresentação de quesitos pela parte autora, intime-se o 

especialista para que designe data para realização da perícia, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo os seguintes quesitos apresentados pelo juízo: 1. Qual (is) a 

(s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 

3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 
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e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? 12. O 

(a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação? Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, 

dos quesitos da parte autora e do juízo, bem como dos documentos 

necessários e os quesitos da parte requerida (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-56.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000193-56.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): SALETE DA ROSA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Firmada a competência deste juízo, 

forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição 

Federal. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial. 

Considerando que o CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juízo. 

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira ao ID. 28596725, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC. Tendo em 

vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, INTIME-SE o autor para 

apresentação de impugnação. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000206-55.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000206-55.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: LETICIA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que a parte autora postulo a 

concessão da gratuidade da justiça, entretanto, não aportou aos autos a 

declaração de hipossuficiência financeira. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do CPC. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000889-53.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GERONIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000889-53.2019.8.11.0077. AUTOR(A): JOAQUIM GERONIMO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020, às 13h00min. As partes 

deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, independentemente 

de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte autora e seu advogado, 

por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, via sistema PJe. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-92.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BLECHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000188-92.2019.8.11.0077. AUTOR(A): SERGIO BLECHA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020, às 13h00min. 

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte 

autora e seu advogado, por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, 

via sistema PJe. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-85.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CHARUPA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 670 de 673



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000473-85.2019.8.11.0077. AUTOR(A): SANTA CHARUPA RAMOS REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020, às 13h00min. As partes 

deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, independentemente 

de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte autora e seu advogado, 

por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, via sistema PJe. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-88.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DE SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000434-88.2019.8.11.0077. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCINEIDE DE 

SOUZA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/03/2020, às 13h00min. As partes deverão comparecer acompanhadas 

de testemunhas, independentemente de rol e de intimação pelo juízo. 

Intime-se a parte autora e seu advogado, por meio de publicação no DJe; e 

intime-se o INSS, via sistema PJe. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 

de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-67.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000513-67.2019.8.11.0077. AUTOR(A): NILSON FONSECA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020, às 13h00min. As partes 

deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, independentemente 

de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte autora e seu advogado, 

por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, via sistema PJe. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-61.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000203-61.2019.8.11.0077. AUTOR(A): NIVALDO DAS NEVES REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020, às 13h00min. 

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo. Intime-se a parte 

autora e seu advogado, por meio de publicação no DJe; e intime-se o INSS, 

via sistema PJe. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 7 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56395 Nr: 553-08.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Certifico que, nesta data encaminho a parte dispositiva da sentença 

exarada nestes autos para publicação no Diário da Justiça Eletrônico-DJE 

vez que a senten

V – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

A) nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

ABSOLVER o acusado WAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, quanto ao delito 

previsto no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/1998 e

B) CONDENAR, o acusado WAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, brasileiro, 

divorciado, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 18/03/1983, filho 

de Maria de Lurdes de Oliveira e José Carlos de Oliveira Limeira, inscrito 

no CPF sob o nº 025.73.701-90, como incurso nas sanções previstas no 

art. 12, caput, da Lei 10.826/2003; art. 46, parágrafo único, art. 34, 

parágrafo único, incisos I e II, ambos da Lei 9.605/1998.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56395 Nr: 553-08.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Certifico que, nesta data encaminho a parte dispositiva da sentença 

exarada nestes autos para publicação no Diário da Justiça Eletrônico-DJE.

V – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

A) nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

ABSOLVER o acusado WAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, quanto ao delito 

previsto no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/1998 e

B) CONDENAR, o acusado WAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, brasileiro, 

divorciado, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 18/03/1983, filho 

de Maria de Lurdes de Oliveira e José Carlos de Oliveira Limeira, inscrito 

no CPF sob o nº 025.73.701-90, como incurso nas sanções previstas no 

art. 12, caput, da Lei 10.826/2003; art. 46, parágrafo único, art. 34, 

parágrafo único, incisos I e II, ambos da Lei 9.605/1998.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62289 Nr: 1176-04.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Bolgarim, Divina Aparecida Mourão 

Volgarim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ, para devolução dos autos nº 1176-04.2017.811.0077, 

Protocolo 62289, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104617 Nr: 204-27.2015.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FABIANE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:OAB/MT 9876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT, JOYCE CARLA 

MARZOLA DE ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT/15.326

 Intimação da parte requerida/embargante, para que no prazo de 05 

(cinco) dias se manifeste, ratificando os termos do acordo entabulado 

entre as partes, conforme determinação do dia 12/12/2019, na ref. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 513-43.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão de ref. 82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132671 Nr: 3129-54.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Código nº 132671

Vistos.

 Citado, o acusado apresentou resposta à acusação à ref. 13, arguindo, 

preliminarmente, a ausência de justa causa para a propositura da ação 

penal, eis que há dúvida acerca da autoria do crime, requerendo, assim, a 

absolvição sumária do réu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento 

do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento (ref. 

16).

Vieram os autos conclusos.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Analisando os autos, da amplitude do arcabouço probatório até então 

coletado, esse não pode servir, ab initio, para que haja um reconhecimento 

prematuro da alegada falta de justa causa, de modo que somente poderá 

ser obstada a ação penal diante de prova inequívoca da falta de 

comprovação da materialidade e da existência de indícios suficientes de 

autoria, da atipicidade do fato, ou da presença de causa extintiva da 

punibilidade.

No presente caso, é possível extrair indícios mínimos de materialidade e 

autoria do crime imputado ao réu, notadamente pelos depoimentos colhidos 

em sede policial, sendo necessária a realização de instrução processual a 

fim de que reste demonstrada ou não a tese da defesa, portanto, inviável 

a absolvição sumária.

Superada a preliminar arguida pela defesa, não verificadas as hipóteses 

do artigo 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 DE MARÇO DE 2020, às 16 horas.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecer à 

audiência.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Expeça-se carta precatória 

para inquirição de testemunhas residentes fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUINA  

 

EDITAL nº 02/2020/DF 

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Juína-MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

em conformidade com o Provimento n. 19/2014/CM e Edital n. 01/2020/DF, torna público o resultado do 

Processo Seletivo para credenciamento de Pessoas Físicas para atuar na área de Fisioterapia na Comarca 

de Juína-MT: 

 

NOME ÁREA DE ATUAÇÃO PONTOS 
1ª colocado: Pedro Salvador Neto  FISIOTERAPIA  8,25 

2ª colocado: Luiza Andreza da Silva Siqueira  FISIOTERAPIA  7,25  

3ª colocado: Sonia Maria Paxeco Neves Mariano   FISIOTERAPIA  6,25 

4ª colocado: Cristiane Tavares de  Andrade  FISIOTERAPIA  1,25 

5ª colocado: Gabriela Antunes Maciel  FISIOTERAPIA  0,85 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no mural do átrio 

do Fórum e publicado na forma da Lei. 

  

Juína, 10 de fevereiro de 2020. 

 

VAGNER DUPIM DIAS  

Juiz de Direito e Diretor do Fórum  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA 

 

EDITAL N.º 03/2020/CLA 

 

A Exma. Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca 

de Cláudia/MT, no uso de suas atribuições legais, torna pública a lista preliminar de inscrições deferidas 

para o Processo Seletivo de Conciliador da Comarca de Cláudia, conforme segue, observando o prazo de 2 

(dois) dias úteis para recurso, nos termos do item 9.2, do Edital 

n. 1/2020-CLA, bem como o local, data e horário das provas: 

 

1. DA RELAÇÃO GERAL DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
Nº 

INSCR 
NOME 

DOC. 

IDENTIDADE 
CONCORRE A VAGA 

01 MARIA EDUARDA ROHDEN MACHADO 24191370SSP/MT SIM NÃO 

02 JACQUELINE FERREIRA ANTONIOLO 1912600-0 SSP/MT NÃO NÃO 

03 WITHINEY VENZO DOS SANTOS 27103153 SESP NÃO NÃO 

04 STEPHANE MUNIC DE LIMA SCHMAETECKE 2559036-7SSP/MT NÃO NÃO 

05 SIMONE PILONE ZORTEA 1907971-0 SSP/MT NÃO NÃO 

06 LUMA KELLY LIMA INOCÊNCIO 2357992 SEJES/MT NÃO NÃO 

07 TCHERLES ELIANA DELLANI 16693396 SESP-MT NÃO NÃO 

08 VIVIANE SILVA SANTOS 1891043-2 SSP/MT SIM NÃO 

09 ALINE CRISTINA TIEDT 2113907-5 SSP-MT NÃO NÃO 

10 VALDIR MARTINS 14113295 SSP/MT NÃO NÃO 

11 VINICIUS RODRIGUES DA SILVA 2109573-6 SSP/MT NÃO NÃO 

12 WEMERSONDA SILVA RODRIGUES 2330064-7 SSP/MT SIM NÃO 

13 WELLENM DOS SANTOS OLIVEIRA 1819894 SSP/MT NÃO NÃO 

14 THALICIA DA SILVA OLIVEIRA 2030406-4 SSP/MT SIM NÃO 

15 JOÃO MIGUEL MENCHETTI DO NASCIMENTO 1475779-6 SSP/MT NÃO NÃO 

16 RAQUEL AMÉLIA BALSAN 27598972 SESP/MT NÃO NÃO 

17 DAIELLY SOUZA SANTOS 2298602-2 SSP/MT SIM NÃO 

18 NATHÁLIA SILVA DA SILVEIRA 2843606-7 SSP/MT NÃO NÃO 

19 SÉRGIO MURILO FLORIPEDES CANTEIRO 2594482-7 SSP/MT NÃO NÃO 

20 DAIANY SORAYA VANDERLINDE 1693771-6 SSP/MT NÃO NÃO 

 

2. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA AS VAGAS DESTINADAS A 

CANDIDATOS NEGROS: 
Nº INSCR NOME DOC. IDENTIDADE 

01 MARIA EDUARDA ROHDEN MACHADO 24191370SSP/MT 

08 VIVIANE SILVA DOS SANTOS 1891043-2 SSP/MT 

12 WEMERSONDA SILVA RODRIGUES 2330064-7 SSP/MT 

14 THALICIA DA SILVA OLIVEIRA 2030406-4 SSP/MT 

17 DAIELLY SOUZA SANTOS 2298602-2 SSP/MT 

 

Em relação a vagas destinadas à pessoa com deficiência, não houveram candidatos interessados. 

 

3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DAS PROVAS: 

3.1 - A prova objetiva será aplicada no dia 16/02/2020, das 08h às 12hs, na Escola Municipal Daniel 

Titton, localizada na Av. Gaspar Dutra, ao lado da Câmara de Vereadores, Centro, Cláudia-MT. 

3.2 - O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, comprovante de inscrição e documento de identidade original. 

Em relação a vagasdestinadasà pessoa com deficiência, não houveram candidatos interessados. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se 

o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. 

 

Cláudia, 07 de fevereiro de 2020. 

 

Thatiana dos Santos 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

 

EDITAL nº 002/2020-CPAN 

 

O Sr. Maykon de Lima Bessa, Presidente da Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo desta Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA público o gabarito definitivo para recrutamento de estagiários do nível médio e 

superior, referente ao teste seletivo aplicado no dia 02.02.2020.  

  

                   NÍVEL MÉDIO:                         NÍVEL SUPERIOR: 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    

23 Nula Nula Nula Nula 

24 
    

25 
    

 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    

23 Nula Nula Nula Nula 

24 
    

25 
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Por fim, a questão de número 23 (dos dois gabaritos) foi anulada, pois indica 

duas formas de exclusão do documento/arquivos no Windows 10 e as alternativas trazem ou uma 

ou outra forma exclusão e, jamais, as duas. Não havendo, portanto, alternativa correta.  

 

Alegre do Norte/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

 

(assinado digitalmente) 

MAYKON DE LIMA BESSA 

Gestor Geral de 1ª Entrância – Mat. 34639 

Presidente da Comissão 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA 

 

Listagem de Eliminação 001/2020 – ANEXO I – FÓRUM DA COMARCA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA-MT. 

 

- Mandado de Segurança Cível (Temporalidade: 10 anos) 

 
Código 

Número do 

Processo 
Polo Ativo Polo Passivo Arquivamento 

1 8626 
865-

61.2004.811.0079 
ANTONIO OLAVO FARIAS LIMA 

INACY FRANCISCO 

MARQUES 
16/06/2004 

2 8615 
847-

40.2004.811.0079 

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA 

DOURADA 

MARCOS ROBERTO 

REINERT 
02/12/2004 

3 8654 
862-

09.2004.811.0079 

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

DO ARAGUAIA /MT 

Espólio de Marco Aurélio 

Fullin 
02/12/2004 

4 9920 
2094-

56.2004.811.0079 
Mary Ruth Oliveira dos Santos ELISEU DOS SANTOS NETO 27/01/2005 

5 8612 
844-

85.2004.811.0079 

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

DO ARAGUAIA /MT 

Espólio de Marco Aurélio 

Fullin 
30/09/2005 

6 8652 
860-

39.2004.811.0079 

ESPÓLIO DE OSMAR KALIL BOTELHO 

FILHO 

INACY FRANCISCO 

MARQUES, ANTONIO 

OLAVO FARIAS LIMA 

30/09/2005 

7 9932 
2107-

55.2004.811.0079 

ADÃO SOARES DE PAULA, ADRIANA 

ALVES LOZEIRO CHICHELEIRO, E 

OUTROS, ADRIANA APARECIDA 

MOREIRA SANTOS, ALDERINA DE 

SOUSA BOTELHO 

GERVASIO ABREU DE 

CARVALHO 
20/10/2005 

8 11220 
1199-

61.2005.811.0079 
Lucinei Pereira Rodrigues Brito EDMILSOM LOPES NEVES 20/10/2005 

9 10780 
763-

05.2005.811.0079 
Erotides Oliveira Barros Fabiano Campos 20/10/2005 

10 7135 
707-

06.2004.811.0079 
Magno Ferreira Guimarães Adriano Bernardi Cavalheri 24/02/2005 

11 8799 
1024-

04.2004.811.0079 
WANDER CARLOS DE SOUZA Vilson Pereira Lima 11/05/2006 

12 8539 
733-

04.2004.811.0079 

ESPÓLIO DE OSMAR KALIL BOTELHO 

FILHO 

INACY FRANCISCO 

MARQUES, ANTONIO 

OLAVO FARIAS LIMA 

18/09/2006 

13 8619 
851-

77.2004.811.0079 

ESPÓLIO DE OSMAR KALIL BOTELHO 

FILHO 

ANTONIO OLAVO FARIAS 

LIMA, INACY FRANCISCO 

MARQUES 

16/10/2006 

14 11465 
1438-

65.2005.811.0079 

LÍRIO BRENTANO - ME, LÍRIO 

BRENTANO 

Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso 
02/03/2006 

15 8685 
913-

20.2004.811.0079 
Espólio de Marco Aurélio Fullin 

ANTONIO OLAVO FARIAS 

LIMA 
02/03/2006 

16 10428 
451-

29.2005.811.0079 

ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - ME, 

ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - ME 

Nilson Gomes de Souza, 

ANTONIO DE MORAIS 

PINTO JÚNIOR 

12/04/2007 

17 14213 
543-

36.2007.811.0079 
Aurilene Maciel Ribeiro Milhomem 

Secretário de Educação do 

Município de Serra Nova 

Dourada/MT 

15/12/2007 

18 14700 
1029-

21.2007.811.0079 

COGEPLAN -CONSTRUÇÕES e  

EMPREENDIMENTOS LTDA, ROBSON 

ADRIANO MACHADO 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
02/08/2008 

19 14527 
859-

49.2007.811.0079 

Pesca &amp; Aventura Agência de Turismo 

Ltda - ME 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
20/08/2008 

20 16437 
1123-

32.2008.811.0079 

ACR - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA DE 

COMUNICAÇÃO, MÁRIO LUIZ PEREIRA 

MENDES 

PRESIDENTE DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL 

01/10/2008 

21 14570 
902-

83.2007.811.0079 

ADÃO RODRIGUES DA SILVA, SIMONE 

ARAUJO DE FREITAS, FELICIANO 

RIBEIRO CORREIA, Amilton José da Silva, 

Aguimar Manoel Botelho, Neuz-Elena Maria 

da Silva Botelho, Donizete Gerônimo da 

Silva, Benedito Alves Bueno, Berlinda Leite 

Valéria Marcia Ribeiro Reimer 25/05/2009 

Disponibilizado - 11/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10675 Caderno de Anexos Página 6 de 16



Alves, PIEDADE MARIA DE JESUS, 

Wanderson da Conceição Mendes, ESLANI 

SANDRA DA CONCEIÇÃO MENDES, 

BENEDITO DE SOUZA PARENTE, 

Firmino Ribeiro da Silva, Joaquim Rodrigues 

da Silva, Antônio Manoel Botelho, Leandra 

Venceslau Silva, Lázara Maria da Silva, 

Cleomar Oliveira da Silva, Elpídio da Costa 

Pereira, Coraci Alves Pereira, Lauriana 

Pereira de Sal, Celio Alves Barretos, Americo 

Alves Sobrinho, Divania Gonçalves da Silva 

Alves, Aluisio Souza Freitas, Laudiceia 

Pereira Gonçalves, Eduardo Correia, SILVIA 

BARBOSA DA SILVA CORREIA, ILIDIA 

PEREIRA DE FREITAS, Joaquim Rodrigues 

Costa, Ana Gomes Araújo, Sebastião Luiz 

Figueiredo, Maria Auxiliadora da Silva, 

Luzia Maria da Silva, Raimundo Rodrigues 

de Souza, Maria Madalena Conceição de 

Souza, Temistoclis da Rocha Quixabeira, 

Maria Brito Costa, Maria Francisca da Hora, 

Lídio Ferreira da Hora, Eunice da Conceição 

Santos, ADRIÃO CORREIA JUNIOR, 

LEOVERGIDA CORREIA JUNIOR, 

ROSIMAR BATISTA RIBEIRO, JOÃO 

BATISTA RIBEIRO, Argemiro Pinheiro de 

Araujo, Francisco Silveira da Silva, Edma 

Maria Gomes Silva, Orlindo Serafim Ferreira, 

Reinaldo Marques Rocha, JOSEFA 

APARECIDA TAVARES DA SILVA, 

JAIME FRANCISCO DA CRUZ, JUDITE 

SILVA DA CRUZ, WESLEY CANDIDO 

DA SILVA, Espólio de José Francisco de 

Souza, LINDAURA PEREIRA DA 

TRINDADE, TEODOMIRO JOSE DA 

HORA, JOSEFA MARIA DA HORA, 

JOSELIO GONÇALVES VIEIRA, 

DORCELINA MARIA GONÇALVES, 

ERONDINO SOARES DE SOUZA, 

SALOMÃO MENDES FERREIRA, IRACI 

OLINDA DA SILVA QUEIRÓZ, SÉRGIO 

PEREIRA DA SILVA, Valderí Cristino de 

Carvalho, Vilma Pires Ferreira de Carvalho, 

Carlos Alfredo Artmann, Nercilda Artmann, 

Amarílio da Silva Rosa, Benedita Rosa da 

Silva, Gerson Almeida Filho, Magno Ferreira 

Guimarães, Marinho Nunes Almeida, 

Raimunda Coelho de Almeida, Josimar da 

Silva Lima, Espólio de Maurílio Leite Vilela, 

Espólio de Patrícia Fernandes de Oliveira 

Vilela, Otenevir Pereira França, Francisco 

Mariano dos Santos, Amélia Ferreira dos 

Santos, Josias José Barros, Rita Nalva 

Ferreira Menezes Barros, Maria Garcia 

Menes, Carlos Magno Evangelista 

Quixabeira, ADAIR OLIVEIRA DE 

ORLANDO, FRANCISCO FERREIRA DE  

ORLANDO, JOÃO LEANDRO FERREIRA 

FILHO, GREGORIO JOSÉ WILLERS, 

Nelson Mateus Camilo da Silva e Outros, 

EDILEUZA OLINDA CONCEIÇÃO, 

ANTONIO ALVES MARTINS, ADRIANA 

ARAUJO DE FREITAS SOUZA, SONIA 

AQUIAR DE ALMEIDA, PABLO 

FONSECA DINIZ, RAMILTON 

CORDEIRO DOS SANTOS, MARIA IRANI 

MACHADO DOS SANTOS, MARIA DE 

LURDES DIAS MARTINS, LILIA ALVES 

DE SOUZA FERREIRA, NEREU BOEIRA, 

IVONE COVALISKI BOEIRA, VALDIR 
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SOUZA BARBOSA, AGNAR REZENDE 

DE OLIVEIRA, MARIA IVANETE 

REZENDE, MARLENE MARTINS 

SEVERINO, JOSE LUIZ JUNQUEIRA 

BARROS, CLEISE CLEMENTI 

22 16195 
888-

65.2008.811.0079 

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

DO ARAGUAIA /MT, JOSIMAR RIBEIRO 

BATISTA 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS 

DO ARAGUAIA - MT, Espólio 

de Hercolis Martins 

20/07/2009 

23 17725 
691-

76.2009.811.0079 
ALEX GONÇALVES DOS SANTOS 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS 

DO ARAGUAIA - MT 
05/10/2009 

24 14697 
1028-

36.2007.811.0079 
JARBAS GUIDÃO FILHO Espólio de Hercolis Martins 04/12/2009 

 

- Execução Fiscal (Temporalidade: 2 anos) 

 
Código 

Número do 

Processo 
Polo Ativo Polo Passivo Arquivamento 

1 15200 
1498-

62.2010.811.0079   
18/12/2007 

2 15199 
1497-

77.2010.811.0079   
18/12/2007 

3 13324 
1421-

92.2006.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
JOÃO DE SOUZA AGUIAR 24/01/2008 

4 15329 
76-

23.2008.811.0079 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA 

J. A. de Melo Madeireira 08/05/2008 

5 16225 
916-

33.2008.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

A Alves Diniz Material Para 

Construção 
22/08/2008 

6 13734 
73-

05.2007.811.0079 

Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso - CRCMT 
Opção Organização Contabil 18/03/2008 

7 8132 
349-

41.2004.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Joana Elias 29/04/2010 

8 13541 
1634-

98.2006.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

Agromon s/a Agricultura e Pecuária, 

Mário Aurélio da Cunha Pinto, 

Marcelo de Castro Faria Ferreira, 

Renato Ribeiro Abreu 

23/02/2010 

9 13735 
74-

87.2007.811.0079 

Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso - CRCMT 
PAULO BENTO DE MORAES 02/02/2011 

10 13740 
79-

12.2007.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
Manoel Pinto da Silva 27/04/2011 

11 13736 
75-

72.2007.811.0079 

Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso - CRCMT 
JOÃO NOVAIS FILHO 31/05/2011 

12 18716 
36-

70.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada DORACY SILVA AGUIAR 11/05/2011 

13 6728 
475-

91.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União M.L. da Silva Supermercado-ME 11/05/2011 

14 4201 
774-

68.2004.811.0079  
Eduardo da Cruz Silva 11/05/2011 

15 1139 
758-

17.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

ANDRADE &amp; FREIRE LTDA 

ME 
11/05/2011 

16 18699 
19-

34.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada ZILDA RODRIGUES MACIEL 11/05/2011 

17 18688 
8-

05.2010.811.0079 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT 
MARIA DO SOCORRO BEDAS 29/06/2011 

18 1478 
17-

74.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União Supermercado Jandaia Ltda ME 10/06/2011 

19 11524 
1498-

38.2005.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

ESPÓLIO DE RUBENS MARQUES 

DE MORAIS 
19/08/2011 

20 14929 
1272-

62.2007.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
Marly Severino dos Santos Lima 26/08/2011 

21 18692 
12-

42.2010.811.0079 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT 
JOVENCIO DE MORAES PRETO 26/08/2011 

22 18729 
49-

69.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada RONAIR ALVES LUZ 26/10/2011 

23 6867 
419-

58.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

COOPERATIVA AGRÍCOLA M. DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA LTDA 
26/10/2011 

24 18693 
13-

27.2010.811.0079 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT 

JUDITE CARNEIRO GOMES DE 

ANDRADE 
08/02/2011 

25 18687 7- MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO Mauro Rocha Amurim 08/02/2011 
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20.2010.811.0079 ARAGUAIA - MT 

26 11292 
1272-

33.2005.811.0079 
Fazenda Nacional - A União J Barros Lima e Cia Ltda 08/02/2011 

27 8130 
348-

56.2004.811.0079 

O CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA ARGUITETURA E 

AGRONOMIA DE MATO GROSSO -

CREA 

Melquiades Borges Lopes 08/02/2011 

28 18691 
11-

57.2010.811.0079 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT 
IVAN PAULO CAMILO 08/02/2011 

29 20712 
339-

50.2011.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
VALDIVINO CARMO CÂNDIDO 16/01/2012 

30 3854 
259-

33.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

O F SANTOS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO 
16/01/2012 

31 8623 
855-

17.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União Espólio de Marco Aurélio Fullin 16/01/2012 

32 8513 
746-

03.2004.811.0079 
I.N.S.S. 

COOPERATIVA AGRÍCOLA M. DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA LTDA 
16/01/2012 

33 1744 
48-

94.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União D.F. SANTOS E CIA LTDA. 16/01/2012 

34 18704 
24-

56.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada Jean da Cruz Milhomem 16/01/2012 

35 7190 
381-

46.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União JULIO BARBOSA DE BRITO 16/01/2012 

36 1742 
47-

12.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União AUTO POSTO REFFATTI LTDA 16/01/2012 

37 18697 
17-

64.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada 

AGOSTINHA RIBEIRO DO 

NASCIMENTO 
16/01/2012 

38 18718 
38-

40.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada HUGO WOLF 16/01/2012 

39 18711 
31-

48.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada OSVALDO JOSE DA COSTA 17/01/2012 

40 18727 
47-

02.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada ROMÃO PEREIRA LUZ 28/06/2012 

41 18696 
16-

79.2010.811.0079 

Município de  Serra Nova Dourada, 

VALDIVINO CARMO CÂNDIDO 

MARIA DAS GRAÇAS LUZ 

CARDOSO 
01/03/2012 

42 11961 
77-

76.2006.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

LAMINADOS BOA VISTA LTDA - 

EPP 
01/03/2012 

43 19906 
1228-

38.2010.811.0079 

DNPM - DEPARMENTO NACIONAL 

DE PRODUÇÃO MINERAL 
JOSE HUMBERTO DE ASSIS 01/03/2012 

44 18705 
25-

41.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada FARNESIO LAURINDO CARDOSO 01/03/2012 

45 18731 
51-

39.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada ERCIL RIBEIRO LIMA 28/03/2012 

46 18689 
9-

87.2010.811.0079 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT 
DENI MOURA DO NASCIMENTO 23/05/2013 

47 11960 
76-

91.2006.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

LAMINADOS VALE DO XINGU 

LTDA EPP 
28/06/2013 

48 18715 
35-

85.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada ENIO TUYOCHI IGUCHI 04/10/2013 

49 18698 
18-

49.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada JAIRO FERREIRA DE SOUZA 27/09/2013 

50 20934 
560-

33.2011.811.0079 

AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL 

VALDOMIRO BARBOSA DE 

OLIVEIRA 
28/11/2013 

51 9216 
1438-

02.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União JOSE RIBEIRO VILELA SOBRINHO 29/11/2013 

52 17614 
576-

55.2009.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
MARCOS ROBERTO REINERT 02/12/2013 

53 5022 
131-

13.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

SOCIEDADE EDUCACIONAL 

BEREANOS LTDA 
02/12/2013 

54 18702 
22-

86.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada EVA SOUZA MACIEL 02/12/2013 

55 18713 
33-

18.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada DORVALINO JOSE DA ROCHA 22/11/2013 

56 30857 
801-

70.2012.811.0079 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT, ALOISIO IRINEO 

JAKOBY 

Espólio de Hercolis Martins 26/11/2013 

57 6507 
442-

04.2004.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

W &amp; Rosa Corretora de Seguros 

de Vida 
26/11/2013 
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58 21457 
1070-

46.2011.811.0079 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT, ALOISIO IRINEO 

JAKOBY 

Espólio de Hercolis Martins 27/11/2013 

59 18707 
27-

11.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada 

CENTRAIS ELETRICAS MATO 

GROSSENSSES S/A CEMAT 
22/02/2013 

60 5501 
108-

67.2004.811.0079 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA 

Divino Martins Macedo 07/03/2013 

61 16236 
918-

03.2008.811.0079 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA 

VALDIVINO GOMES BELÉM 18/03/2013 

62 30088 
1423-

86.2011.811.0079 
A União 

Espólio de Marco Aurélio Fullin, 

MARCIO QUEIROZ FULLIN 
18/12/2013 

63 7374 
371-

02.2004.811.0079 

COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS - CVM 

Primorosa S/A - Agropecuária, 

Indústria e Comércio 
16/05/2014 

64 18587 
1554-

32.2009.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

Espólio de Rodrigo Aguiar Almeida, 

R. A . ALMEIDA 

SURPERMERCADO - ME 

21/05/2014 

65 12688 
802-

65.2006.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

E P J Distribuidora de Bebidas Ltda 

ME, MARIA ELIZABETT PEREIRA 

DA FONSECA 

21/05/2014 

66 21413 
1026-

27.2011.811.0079 
A União 

Primorosa S/A - Agropecuária, 

Indústria e Comércio 
23/05/2014 

67 19312 
635-

09.2010.811.0079 
A União J U VIEIRA DOS REIS ME 17/09/2014 

68 17738 
702-

08.2009.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

AIA-MISSU AGROPECUARIA 

LTDA 
11/11/2014 

69 35523 
2169-

46.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Sandecléia Alves Costa de Sousa 24/07/2015 

70 35805 
2419-

79.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
S. C. de Amorim Enxovais 24/07/2015 

71 14443 
784-

10.2007.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

E. C. F. ZYS MOVEIS ME, Elaine 

Cristina Fontes Zys 
24/07/2015 

72 35830 
2441-

40.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

ELN - Gestão de Negócios 

Imobiliários Ltda 
24/07/2015 

73 35300 
1966-

84.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Sebastião Barbosa de Souza 03/09/2015 

74 35292 
1959-

92.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Antonia Alves da Costa 03/09/2015 

75 35712 
2337-

48.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Ziane Nunes de Souza 01/10/2015 

76 35899 
2498-

58.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
José Luiz Pereira Soares 04/08/2016 

77 30204 
107-

04.2012.811.0079 
A União 

Nivaldo Portilho de Bessa, DERSO 

PORTILHO VIEIRA 
15/09/2016 

78 21463 
1076-

53.2011.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

ANTONIO DE ASSIS CARNEIRO 

SUDARIO 
15/09/2016 

79 17277 
243-

06.2009.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
DEUCIMAR DE TOLEDO CRUZ 16/09/2016 

80 31584 
1725-

81.2012.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

J L FERREIRA FILHO CELULAR E 

INFORMATICA, JOÃO LEANDRO 

FERREIRA FILHO 

16/09/2016 

81 19477 
800-

56.2010.811.0079 
A União 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT 
21/09/2016 

82 41439 
680-

03.2016.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
Geraldo Francisco da Cruz 08/11/2016 

83 35446 
2091-

52.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

Fernando Timo Carneiro - Auto 

Lotação - Transporte Escolar 
31/03/2016 

84 35249 
1917-

43.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Zilaney Martins de Macedo Costa 31/03/2016 

85 35812 
2425-

86.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

Araguaiatur Transportes e turismo 

Ltda - ME 
31/03/2016 

86 35302 
1968-

54.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Domingos Pinto de Abreu 31/03/2016 

87 35860 
2463-

98.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Antônio Padilha Silveira 31/03/2016 

88 35648 
2285-

52.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
ADRIANA FERREIRA DA SILVA 31/03/2016 
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89 35640 
2277-

75.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Espólio de Rodrigo Aguiar Almeida 04/04/2016 

90 35529 
2175-

53.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Alipio Teodoro Gomes 29/05/2017 

91 20464 
96-

09.2011.811.0079 
A União R. E. SEIDEL BORGES COMERCIO 29/05/2017 

92 35521 
2167-

76.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
RONISCLEI NUNES VERÍSSIMO 29/05/2017 

93 35557 
2200-

66.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
ORLANDO JOSE DA CUNHA 29/05/2017 

94 35314 
1980-

68.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Oldemar Mendes dos Santos 29/05/2017 

95 35473 
2119-

20.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
ELILIANA PEREIRA DA SILVA 29/05/2017 

96 1739 
759-

02.2004.811.0079 
Fazenda Nacional - A União 

ISIDORO PEREIRA DE SOUZA 

FILHO 
29/05/2017 

97 35246 
1914-

88.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Félix Araujo Cavalcante 29/05/2017 

98 35245 
1913-

06.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
O. R. Riva - Hidraulica -ME 29/05/2017 

99 35656 
2293-

29.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
JOSÉ ALVES DA SILVA 26/05/2017 

100 35469 
2115-

80.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Clemilson Quirino Souto 26/05/2017 

101 35489 
2136-

56.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Lemuel Ribeiro Jorge 26/05/2017 

102 35713 
2338-

33.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Martins Gama da Silva 26/05/2017 

103 35564 
2207-

58.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
ANANIAS MENDES SANTOS 26/05/2017 

104 35504 
2151-

25.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

Denisval Sergio Spinelli Confecções - 

ME 
26/05/2017 

105 35580 
2223-

12.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Aldemar Ferreira de Lacerda 26/05/2017 

106 35874 
2475-

15.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Moacir Rezende 26/05/2017 

107 35571 
2214-

50.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
MARCIA GRASIELA MORAIS 26/05/2017 

108 35460 
2106-

21.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
ADELINO MOREIRA DE ALMEIDA 26/05/2017 

109 35496 
2143-

48.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
JUVENAL PIRES DE OLIVEIRA 26/05/2017 

110 35494 
2141-

78.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Gilson Medeiros Otero 26/05/2017 

111 35471 
2117-

50.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

M J B VASCONCELOS 

MADEIREIRA ME (M C 

MADEIRAS) 

26/05/2017 

112 35645 
2282-

97.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

S. S. C. Jesus Comercio e 

Representaçãoes Ltda - ME 
26/05/2017 

113 35797 
2411-

05.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
José Carlos Pereira dos Santos - EPP 26/05/2017 

114 35643 
2280-

30.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Marcelo P. Almeida - Supermercado 26/05/2017 

115 35508 
2155-

62.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

RUBENS CESAR GOMES DE 

REZENDE 
26/05/2017 

116 35321 
1987-

60.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Eliene de Paula Viriato 19/07/2017 

117 19985 
1307-

17.2010.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
MARCOS ROBERTO REINERT 19/07/2017 

118 34338 
1111-

08.2014.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
ALOISIO IRINEO JAKOBY 19/07/2017 

119 35632 
2269-

98.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Jorge Perceu Oliveira Morais 19/07/2017 

120 35649 
2286-

37.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Carmecita Silva Arruda 19/07/2017 

121 18020 
996-

60.2009.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

L. BUENO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO, Leonildo Bueno 
19/07/2017 

122 18017 993- Fazenda Pública do Estado de Mato L. BUENO MATERIAIS PARA 19/07/2017 
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08.2009.811.0079 Grosso CONSTRUÇÃO, Leonildo Bueno 

123 35465 
2111-

43.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Juvenal Fernandes de Jesus 19/07/2017 

124 35808 
2422-

34.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Daiane Manoelina Pereira 19/07/2017 

125 35479 
2125-

27.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Closmar Justino Gomes 19/07/2017 

126 35857 
2460-

46.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Americo Alves Sobrinho 19/07/2017 

127 41506 
701-

76.2016.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
ALOISIO IRINEO JAKOBY 18/08/2017 

128 19492 
815-

25.2010.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

V C M JORGE COMERCIO, 

VILSON CAMPOS 

MASCARENHAS JORGE 

05/09/2017 

129 14453 
790-

17.2007.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

E. C. F. ZYS MOVEIS ME, Elaine 

Cristina Fontes Zys 
06/11/2017 

130 18895 
219-

41.2010.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
JOSIMAR RIBEIRO BATISTA 30/11/2017 

131 18721 
41-

92.2010.811.0079 
Município de  Serra Nova Dourada BENTO RIBEIRO DIAS 10/11/2017 

132 19467 
792-

79.2010.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
JOSIMAR RIBEIRO BATISTA 21/11/2017 

133 19176 
499-

12.2010.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

AUTO ELETRICA CAMPINAS 

VERDES LTDA 
21/11/2017 

134 21511 
1119-

87.2011.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
JOSIMAR RIBEIRO BATISTA 21/11/2017 

135 18904 
228-

03.2010.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
JOSIMAR RIBEIRO BATISTA 21/11/2017 

136 32124 
575-

31.2013.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
ADEJAR GONÇALVES PEREIRA 21/11/2017 

137 18018 
994-

90.2009.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

L. BUENO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO 
21/11/2017 

138 14927 
1271-

77.2007.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 
Sergio Bezerra de Araújo 21/11/2017 

139 35533 
2179-

90.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Altamiro Schneider 22/11/2017 

140 35461 
2107-

06.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

JOSÉ WILTON DOS SANTOS 

SILVA, OUTRO (S) 
23/11/2017 

141 35309 
1975-

46.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
N. C. Rocha Comercio 23/11/2017 

142 9790 
1978-

50.2004.811.0079 

Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso 

SANTA RITA AGROPECUARIA 

LTDA 
23/11/2017 

143 35888 
2487-

29.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Odinir Braz Gonçalves 03/03/2017 

144 35633 
2270-

83.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Manoel Pereira Lucas 16/02/2017 

145 35464 
2110-

58.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

JOSE AUGUSTO INÁCIO DE 

FRUTUOSO 
16/02/2017 

146 35201 
1873-

24.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Manoel Souza Correa 16/02/2017 

147 35444 
2089-

82.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

Maria das Graças Vilela Silva 

Alcantara - Serv. De Manutenção e 

Reparação de Veículos Automotores 

16/02/2017 

148 35467 
2113-

13.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
P. H. Vieira-ME 16/02/2017 

149 35679 
2311-

50.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Antonio Carlos de Oliveira 16/02/2017 

150 35553 
2196-

29.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
José Wilson Pereira dos Santos 16/02/2017 

151 35470 
2116-

65.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
LATICINIOS TAQUARAL LTDA 16/02/2017 

152 35570 
2213-

65.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
ELISEU CANDIDO DOS SANTOS 16/02/2017 

153 35653 
2290-

74.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Ernesto Houser Filho 16/02/2017 

154 35692 
2324-

49.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Vital Felisberto da Silva 16/02/2017 

155 35260 1928- MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO A. de Campos Neto 16/02/2017 
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72.2014.811.0079 CASCALHEIRA 

156 35798 
2412-

87.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Divino Martins da Silva 16/02/2017 

157 35567 
2210-

13.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA 16/02/2017 

158 35581 
2224-

94.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Andalécio dos Reis Mota 16/02/2017 

159 35687 
2319-

27.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
SIMAR FERREIRA DE SOUSA 16/02/2017 

160 35873 
2474-

30.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
P. B. F. de Oliveira 16/02/2017 

161 35458 
2104-

51.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Maria Luiza Alves de Oliveira 16/02/2017 

162 35531 
2177-

23.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

JOSE MACIEL FRANCISCO DE 

SOUSA 
16/02/2017 

163 35462 
2108-

88.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Paluã Correa Soares 16/02/2017 

164 35459 
2105-

36.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
T. P. de Souza - ME 16/02/2017 

165 35559 
2202-

36.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Francisco Braz da Rocha 16/02/2017 

166 35492 
2139-

11.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Adalberto Alves Rosa 16/02/2017 

167 35685 
2317-

57.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
João Bispo 16/02/2017 

168 35519 
2165-

09.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
C. D. Gomes Distribuidora 16/02/2017 

169 35682 
2314-

05.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Raimundo Ferreira dos Santos 16/02/2017 

170 35525 
2171-

16.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Ester Francisca de Souza 16/02/2017 

171 35689 
2321-

94.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Imobiliária Dinâmica - LTDA 16/02/2017 

172 35535 
2181-

60.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
RAIMUNDA PEREIRA MIRANDA 16/02/2017 

173 35482 
2128-

79.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
J. P. Neres da Silva - ME 16/02/2017 

174 35806 
2420-

64.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
WELLINGTON JOSE CANDIDO 16/02/2017 

175 35497 
2144-

33.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
AGROPECUARIA CINCO-TE LTDA 16/02/2017 

176 35684 
2316-

72.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
SONIA MARIA LONGO MURARO 16/02/2017 

177 35560 
2203-

21.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Maria Aparecida Pereira Lourenço 16/02/2017 

178 35532 
2178-

08.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
DIRIVAN LACERDA FERNANDES 16/02/2017 

179 35815 
2428-

41.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
A. Pereira de Souza Construtora - ME 16/02/2017 

180 35439 
2084-

60.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Divino Vieira 16/02/2017 

181 35480 
2126-

12.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Juliano Pereira Costa 16/02/2017 

182 35642 
2279-

45.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
José Lúcio dos Santos 16/02/2017 

183 35691 
2323-

64.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Helio Soares Pereira 16/02/2017 

184 35634 
2271-

68.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Leonides de Souza 16/02/2017 

185 35522 
2168-

61.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Jose Mendes da Silva 16/02/2017 

186 35528 
2174-

68.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
JOEL ANTONIO RIVA 16/02/2017 

187 35566 
2209-

28.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Raimundo Lázaro Fernandes 17/02/2017 

188 35552 
2195-

44.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Jose Vicente de Almeida 17/02/2017 

189 35524 2170- MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GEOVANE AZEVEDO DA SILVA 17/02/2017 
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31.2014.811.0079 CASCALHEIRA 

190 35690 
2322-

79.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Maricelson Melo dos Santos 17/02/2017 

191 35646 
2283-

82.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Bueno e Amaral Ltda 17/02/2017 

192 35536 
2182-

45.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Eva Fernandes de Souza 17/02/2017 

193 35577 
2220-

57.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Leomar Raimundo de Carvalho 17/02/2017 

194 35641 
2278-

60.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
MARCIO COSTA FONSECA 17/02/2017 

195 35534 
2180-

75.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 

DONATO LOURENÇO VICENTE 

DE ALMEIDA 
17/02/2017 

196 35505 
2152-

10.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Lucimar Batista Alcantes 17/02/2017 

197 35518 
2164-

24.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Antonio Alves Borges 17/02/2017 

198 35565 
2208-

43.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Sérgio de Lima 17/02/2017 

199 35558 
2201-

51.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Sebastião Ferreira de Souza 17/02/2017 

200 35563 
2206-

73.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Ademar Pereira Soares 17/02/2017 

201 35568 
2211-

95.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Jonas Pereira da Silva 17/02/2017 

202 35562 
2205-

88.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Caroline Mendel Rossi 17/02/2017 

203 35556 
2199-

81.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Marlene Cândida da Silva 17/02/2017 

204 35638 
2275-

08.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Jovecy Francisco da Cunha 17/02/2017 

205 35579 
2222-

27.2014.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
PEDRO BATISTA RAMOS 17/02/2017 

206 40341 
275-

64.2016.811.0079 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT 
MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA 28/01/2018 

207 36306 
85-

38.2015.811.0079 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
Carlos Alberto Pereira dos Santos 28/01/2018 

 

- Execução de Título Extrajudicial (Temporalidade: 5 anos) 

 
Código 

Número do 

Processo 
Polo Ativo Polo Passivo Arquivamento 

1 10365 
380-

27.2005.811.0079 

Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso., LORRANY ALVES, 

Sandecléia Alves Costa de Sousa 

RONALDO CAMILO DA SILVA 13/12/2005 

2 4519 
181-

39.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A José Adson de Sousa 09/01/2007 

3 9322 
1558-

45.2004.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

Victor Hugo Carvalho de Araújo, 

Eurípedes Araújo, CACILDO ARAÚJO 

NETO 

09/01/2007 

4 4465 
493-

15.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A MAX PLENTZ 12/04/2007 

5 11239 
1218-

67.2005.811.0079 
Espolio de Miguel José de Freitas LUIZ CARLOS BOTELHO 12/04/2007 

6 3698 
263-

70.2004.811.0079 
IVO CABRAL DE MENEZES KIOSHI SHINKAI 30/05/2007 

7 8128 
347-

71.2004.811.0079 
CREA/MT 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA 
30/05/2007 

8 8798 
1023-

19.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Cornélio Pereira de Lima 31/01/2008 

9 4464 
207-

37.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Dorival Ferreira Oliveira 31/01/2008 

10 4463 
206-

52.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Antonio Oliveira Magalhães 31/01/2008 

11 9335 
1554-

08.2004.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

VALDIVINO ANTÔNIO ALVES, 

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA 
31/01/2008 

12 9334 
1553-

23.2004.811.0079 
ADAMILZO JOSE DA MATA ABELIMAR MANOEL BOTELHO 31/01/2008 

13 8516 749- Banco do Brasil S/A Antonia Alves da Costa 31/01/2008 
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55.2004.811.0079 

14 13639 
1732-

83.2006.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

ZILANEY M. DE MACEDO COSTA -

ME, Zilaney Martins de Macedo Costa, 

APARECIDO DONIZETE TEIXEIRA 

COSTA 

08/04/2008 

15 4399 
208-

22.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Luiz Soares de Farias 08/05/2008 

16 4427 
199-

60.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Dorival da Silva Oliveira 11/06/2008 

17 4316 
193-

53.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Domingos Moreira de Souza 11/06/2008 

18 4367 
341-

64.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A WILSON SOARES BARROS 12/06/2008 

19 4363 
196-

08.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Joaquim Rodrigues Costa 12/06/2008 

20 13636 
1735-

38.2006.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A ILDA MENDES PEREIRA LEMES 02/08/2008 

21 12305 
421-

57.2006.811.0079 
Gerson Almeida Filho Franco Fabril Alimentos LTDA 08/01/2009 

22 12282 
399-

96.2006.811.0079 
Silva Felipe da Silva Franco Fabril Alimentos LTDA 09/01/2009 

23 12306 
424-

12.2006.811.0079 
EDSON TAVARES DE ALMEIDA Franco Fabril Alimentos LTDA 15/03/2010 

24 17878 
867-

55.2009.811.0079 

AGROCRIA - Comércio e Industria 

Ltda 
HÉLIDO SOARES DE PAULA 27/04/2011 

25 19026 
349-

31.2010.811.0079 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE 

AGUA BOA 

Lucimeire Montel da Silva, EDMILSON 

ANTONIO DE LIMA 
30/05/2011 

26 10529 
533-

60.2005.811.0079 

PLASTIBRAX IND. E COM., IMPOR. 

E EXPOR. DE ARTEFATOS E 

DERIVADOS PLAST. LTDA-ME 

DERMIVAL CARDOSO DE MORAES 30/05/2011 

27 8669 
929-

71.2004.811.0079 
ARI GIACOMINI 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT 
10/06/2011 

28 17592 
555-

79.2009.811.0079 

JOSE ANSELMO MASSARI, SUELY 

DA SILVA MASSARI, JOSE BAZZO, 

MAIRI MARTINS BAZZO, 

FERNANDO JOSE DE MELLO, 

FERNANDA APARECIDA MASSARI 

DE MELLO 

LUIZ ANTONIO MASSARI, PAULO 

MASSARI, THEREZA MARIA DA 

SILVA MASSARI, TEREZINHA DE 

JESUS CUNHA MASSARI 

30/08/2011 

29 8735 
962-

61.2004.811.0079 

MARIA ELIZABETT PEREIRA DA 

FONSECA 
IVONE ALVES DA SILVA 04/10/2011 

30 19125 
448-

98.2010.811.0079 
ORESTES MENDONÇA JUNIOR 

VALDIVINO ANTÔNIO ALVES, 

HELEN KÁTIA HISATSUKI ALVES 
25/10/2011 

31 15594 
300-

58.2008.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

SANDRO VILELA, THAIS MARIA 

MURARO SILVA 
08/02/2011 

32 4401 
170-

10.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A PAULO DE OLIVEIRA CORRÊA 08/02/2011 

33 12386 
499-

51.2006.811.0079 

Cultivar Comercial Agricola Cascalheira 

Ltda. 
Norimar Pereira Lima 08/02/2011 

34 8734 
961-

76.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A JOSÉ RODRIGUES COELHO 08/02/2011 

35 17590 
557-

49.2009.811.0079 
Giovani Cardoso 

L. DE F. ALVES - ME, NELES 

MARQUES SILVA 
14/02/2011 

36 20790 
417-

44.2011.811.0079 

Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Ass. Do Araguaia e Xingu 

- Sicredi Araxingú-MT 

VALDIVINO ANTÔNIO ALVES, 

JOSE ROBERTO TOMOTO, JOÃO 

MARCOS ALVES, Sara Ricarte da 

Silva Alves, REGINA CELIA 

HIZATSUKI 

29/05/2012 

37 15595 
301-

43.2008.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

MARIA DIVINA PEDROSA DE 

ABREU, FRANKLIN ABREU DE 

CARVALHO 

01/03/2012 

38 19343 
666-

29.2010.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

José Martins Borges, OFELIA BORGES 

MARTINS 
28/03/2012 

39 12307 
425-

94.2006.811.0079 
Nivaldo Portilho de Bessa Franco Fabril Alimentos LTDA 28/03/2012 

40 4404 
172-

77.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A IVO CABRAL DE MENEZES 28/06/2013 

41 4466 
174-

47.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Dorival da Silva Oliveira 28/06/2013 
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42 19344 
667-

14.2010.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

Glaice Inêz Alves, Nivaldo Portilho de 

Bessa 
25/07/2013 

43 9224 
1449-

31.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A MAGNO DE SOUZA CAMPOS 28/11/2013 

44 8796 
1021-

49.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Lindomar Pereira de Souza 28/11/2013 

45 8696 
902-

88.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A 

MARCOS ANTONIO LOPES 

VIRIATO 
28/11/2013 

46 8797 
1022-

34.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A JOSÉ ELIZEU DOS SANTOS 28/11/2013 

47 4462 
205-

67.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Valdomiro Pereira 28/11/2013 

48 4514 
179-

69.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A JOSÉ ELIZEU DOS SANTOS 28/11/2013 

49 4521 
182-

24.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Valdecides Alves de Souza 02/12/2013 

50 30218 
121-

85.2012.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

ELOI ALEXANDRE VOLLMER - ME, 

ELOI ALEXANDRE VOLMER, 

ELTON VOLNEY  WOLLMER 

02/12/2013 

51 32092 
547-

63.2013.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

CORBARI &amp; CIA LTDA - ME, 

ELISIANE CORBARI, JUSSEMARA 

CORBARI 

02/12/2013 

52 4368 
342-

49.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A VALDIVINO ANTÔNIO ALVES 02/12/2013 

53 4431 
203-

97.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A JOÃO ABADIO DE MELO 02/12/2013 

54 4406 
771-

16.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A IVO CABRAL DE MENEZES 02/12/2013 

55 4402 
171-

92.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Severino Paulino Lima 02/12/2013 

56 4513 
178-

84.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A Sebastião Tobias da Silva 22/11/2013 

57 4516 
180-

54.2004.811.0079 
Banco do Brasil S/A 

MARQUES ANTÔNIO DA SILVA 

ROSA 
26/11/2013 

58 20684 
311-

82.2011.811.0079 

Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Ass. Do Araguaia e Xingu 

- Sicredi Araxingú-MT 

JR TOMOTO EPP, JOÃO MARCOS 

ALVES, VALDIVINO ANTÔNIO 

ALVES, Sara Ricarte da Silva Alves, 

JOSE ROBERTO TOMOTO, REGINA 

CELIA HIZATSUKI, HELEN KÁTIA 

HISATSUKI ALVES 

18/03/2013 

59 19299 
622-

10.2010.811.0079 

FRITTZ VEICULOS LTDA, EMILENE 

APARECIDA EUNES DE ANDRADE 
ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA 18/03/2013 

60 20878 
505-

82.2011.811.0079 

SK AUTOMOTIVE S/A 

DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 
Cimavel Turbo Diesel Ltda 09/01/2014 

61 32230 
682-

75.2013.811.0079 

BANCO BRADESCO S/A, C. N. 

INDUSTRIA E COMERCIO DE 

LATICINIOS LTDA - ME 

(LATICINIO BOLIVAC) 

NEY TALYS BORGES DANTAS, 

SILVIO MARIA DANTAS 
05/05/2014 

62 30183 
86-

28.2012.811.0079 
BANCO BRADESCO S/A 

Marcio Antonio de Freitas, NAIR ANA 

BREGMEIER FREITAS 
30/05/2014 

63 19558 
880-

20.2010.811.0079 
Conceição Regina de Almeida 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 
25/07/2014 

 

- Procedimento do Juizado Especial Cível (Temporalidade: 90 dias) 

 
Código 

Número do 

Processo 
Polo Ativo Polo Passivo Arquivamento 

1 11399 
1373-

70.2005.811.0079 
JÚLIO RIBEIRO DA SILVA 

MUNICÍPIO DE BOM 

JESUS DO ARAGUAIA - 

MT 

13/09/2006 

2 10483 
489-

41.2005.811.0079 
ELIAS ALVES DOS REIS 

EVALDO EMILIO DE 

ARAUJO 
25/09/2007 

3 17067 
25-

75.2009.811.0079 

L. P. DOS SANTOS - MATERIAS PARA 

CONTRUÇÃO, LENITA PEREIRA DOS SANTOS 

FERNANDES 

WILSON MARTINS DE 

LIMA 
10/08/2009 
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